Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
133
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.51.00 1.10
( 578 ) 202
े एकक हे .आर.चौ.मी भाऊलाल लंबा सोनार
कुळाचे नाव
जरायत 0.51.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत ढोमणे महे ./ रामचंद 1985
पासुन क0जा व 1योत आहे .
तर#
काबीलका2त ( 578 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.51.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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
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
0.4900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4900 धुरेपड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 30/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
148
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 438 ) 247
े एकक हे .आर.चौ.मी मारोती रामचंद सयाम
( 438 ) कुळाचे नाव
भरतराम रामचंद सयाम
( 438 ) इतर अ धकार
जरायत 0.74.00
िलंबन
ु ा बे.रामचंद सयाम
( 438 ) इतर
अमृता बेिनराम टे काम
( 438 ) 36 व 36 अ ला अिधन राहून
बागायत पंचफुला पाडू रं ग वट#
0.74.00
1.75
------सामाईक
े
-----धारन केले ( 438 )
तर#
महा जिमन महसूल अिध
वरकस
1966 चे कलम. का*बल
इतर
का3त.फे.4.438 द.28-12-2004
----------- ----------( 438 )
एकुण े 0.74.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(621)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 30/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.4.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

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
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
291
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 514 ) 111
े एकक हे .आर.चौ.मी रवीं8 नंदराम काठे वार
( 514 ) कुळाचे नाव
सयजाबाई दाद ू नाईक
( 514 ) इतर अ धकार
जरायत 1.15.00
पंचफुला शामलाल कृ 1णा
1.15.00 1.45
------सामाईक े -----वारस
बागायत द/5/3/2011 काबीलका2त
( 514 )
तर#
इतर
वरकस
भंडारा 3ामीण बॅक कु5हाड#
इतर
यांचे कडु न द 24.7.96 ला 6891
----------- ----------6 पीक कज व डझल इं जन
एकुण े 1.15.00
कर#ता द 27.8.96 रोजी 12620 6
कज घेतले ( 514 )
----------- ----------महारा9 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
पोटखराब (लागवड#स
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
अयो)य)
िनबध
. ( 514 )
वग (अ) वा.
अ. न<द# . =माणे
वग (ब) 286 ,287 पासुन 0.33 आर ला
एकुण पो 0.00.00
विलत होते. ( 514 )
ख
फे.-.
----------- ----------द 27.9.96 नाव कमी
आकारणी 1.45
फे.>.571 द.30/09/2014 ( 514 )
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(655)

सीमा आ ण भुमापन िच?हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.>.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग< 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
0.0100 पड 0.2000
तुर
0.9200
धारो
0.0100
तुर
धारो 0.9200
0.0100
तुर
धारो 0.9200

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
332
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 501 ) 246
े एकक हे .आर.चौ.मी मुने8र रामा काठे वार
( 501 ) कुळाचे नाव
यशवंतराव रामा काठे वार
( 501 ) इतर अ धकार
जरायत 0.24.00
सुिनता अ/ण घासले
0.24.00 0.45
------सामाईक े -----इतर
बागायत का*बलका2त द.19/12/2007
( 501 )
तर#
महारा3 जमीन महसूल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 501 )
एकुण े 0.24.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(666)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग9 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
धारो 0.2300
धुरेपड 0.0100
0.2300
धारो
धुरेपड 0.0100
0.2300
धारो
धुरेपड 0.0100

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
335
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.67.00 1.50
( 578 ) 349
े एकक हे .आर.चौ.मी ह8रराम इं दल कुंमडे
कुळाचे नाव
जरायत 0.67.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध. का*बलका1त . ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.67.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच2हे

(612),(666)

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग5 दया
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
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धुरेपड 0.0200

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

धारो

0.6500

धारो

0.6500

धारो

0.6500

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
373
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.40.00 0.95
( 578 ) 318
े एकक हे .आर.चौ.मी शांता बाई न9थू काठे वार
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जिमन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
वरकस
िनबध . का*बल का0तकार#
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.95
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(656)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
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@साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
E9येकाखालील 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
0.3800 तुर 0.0200
धारो
0.3800 तुर 0.0200
धारो
0.3800 तुर 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
374
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 30
े एकक हे .आर.चौ.मी कुसुमाबाई ज उरकुडा बरईकर 0.40.00 0.95
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बलका-त ( 578 )
द.ु दगड 1 सागवान 6 ,ऐन 1
तर#
( 578 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.95
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658),(668)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.3.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग4 दया
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
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.3500
शाळा 0.0500
2017-18 खर#प
पड#त 0.3500
शाळा 0.0500
2018-19 खर#प
पड#त 0.3500
शाळा 0.0500

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
375
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 519 ) 226
े एकक हे .आर.चौ.मी कुसन पुसा .दहार8
( 519 ) कुळाचे नाव
मुंगा बे. पुसा दहार#
( 519 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
जुगी नगारची ये ले
( 519 ) इतर
भैयालाल माधो राऊत
( 519 ) महारा3 जमीन महसुल
बागायत धनलाल ताराचंद राऊत
( 519 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
मिनराम
ताराचं
द
राऊत
तर#
( 687 ) 36 अ नुसार ह4तांतरणावर
टे
क
चं
द
*बसन
दहार#
वरकस
( 687 ) िनबध . का*बलका4त. 519
चं1शेखर *बसन दहार#
इतर
( 687 ) द.31/03/2011 ( 519 )
बेनुबाई बे.*बसन दहार#
----------- ----------] ( 687 )
[ *बसन पुसा दहार#
0.81.00 1.90
एकुण े 0.81.00
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग9 दया

वष:

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड8साठ?
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
0.6000 धुपड 0.2100
धारो
0.6000 धुपड 0.2100
धारो
0.6000 धुपड 0.2100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 04/02/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
376
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.90
( 578 ) 166
े एकक हे .आर.चौ.मी बकाराम ल8मण चनाप
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बलका-त ( 578 )
महारा. जमीन महसूल
तर#
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ नुसार ह-तांतरणावर
इतर
िनबध. ( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(624),(666)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 04/02/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग5 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
0.7900
धारो
0.0200
तुर
0.7900
धारो
0.0200
तुर
0.7900
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
377
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.02.00 2.35
( 578 ) 127
े एकक हे .आर.चौ.मी धाडु कोद ु हर9णखेडे
कुळाचे नाव
जरायत 1.02.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बलका-त ( 578 )
सागवन 29 ,धावडा 1, िसहना
तर#
1
,मोहा
14, साजा 12 ,जांभुळ 4,
वरकस
आंबे 2, क का ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.02.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(666)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.3.6
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
लागवड9साठ?
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
1.0000 धुपड 0.0200
धारो
1.0000 धुपड 0.0200
धारो
1.0000 धुपड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
386
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 281
े एकक हे .आर.चौ.मी शवचरण मान संग कोडापे
( 578 ) कुळाचे नाव
रामचरण मानिसंग कोडापे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.41.00
हे मराज मानिसंग कोडापे
( 578 ) इतर
गो*पचंद मानिसंग कोडापे
( 578 ) काबील का/त . ( 578 )
बागायत सयन मानिसंग कोडापे
0.41.00
0.95
------सामाईक
े
-----महारा0 जमीन महसुल
तर#
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ नुसार ह/तांतरणावर
इतर
िनबध . ( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.41.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.95
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
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
0.4000 धुरे 0.0100
धारो
0.4000 धुरे 0.0100
धारो
0.4000 धुरे 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
387
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 280
े एकक हे .आर.चौ.मी सु8ता ज सुरेश इळपाची
( 578 ) कुळाचे नाव
तुरजा बे सो*वंदा कोडापे
0.35.00 0.80
जरायत 0.35.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा. जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध , काबील का1तकार# .
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.35.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
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
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
0.3400 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3400 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3400 धुरेपड 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
389
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 530 ) 228
े एकक हे .आर.चौ.मी मु ताकशाह वा8रशशाह शेख
( 530 ) कुळाचे नाव
अ-पाकशाह व.रशशाह शेख
( 530 ) इतर अ धकार
जरायत 1.44.00
समशाद बेगम वार#शशाह शेख
( 530 ) इतर
तह/निनशा बेगम मोहमद
बागायत वार#शशाह शेख
द. 2/6/2011 ( 177 )
1.44.00 3.35
------सामाईक े -----इतर
तर#
सदर नं म2ये साग 110, मोहा
वरकस
15, पळस 75, सीसम 10, साजा
इतर
25, बांबुरांझ 25 ,िसहना 50.
----------- ----------का*बल का-त फे.न. 509
एकुण े 1.44.00
द.31/3/2010 ( 509 )
इतर
----------- ----------द भंडारा 6ामीण बॅक कु8हाड#
कडु न 5100 / द. 27.7.98 ला
पोटखराब (लागवड#स
कज घेतले. ( 530 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.<.6
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
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
धारो 1.0000
पड 0.4400
1.0000
धारो
पड 0.4400
1.0000
धारो
पड 0.4400

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
392
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 436 ) 137
े एकक हे .आर.चौ.मी रमेश नारायण बघेले
( 436 ) कुळाचे नाव
ह- बे.नारायण बघेले
( 436 ) इतर अ धकार
जरायत 1.11.00
/िमला राधेलाल पटले
( 436 ) इतर
यमुना दाद ु बोपचे
1.11.00
2.50
बागायत ------सामाईक े -----सदर म3ये सागुन झाड
15,साजा 2.
तर#
का*बलका5त . द .28/12/2004
वरकस
( 436 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.11.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.9.6
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
नभ=ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ=ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा 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
1.1000 धुपड 0.0100
धारो
1.1000 धुपड 0.0100
धारो
1.1000 धुपड 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 05/02/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
393
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 73
े एकक हे .आर.चौ.मी सेवकराम नकु वाघाळे
( 578 ) कुळाचे नाव
जयदे व नकु वाघाळे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
तेजन नकु वाघाळे
( 578 ) इतर
जयकृ 0ण नकु वाघाळे
( 578 ) सागवन 7, साजा 1,
बागायत चतुभुज नकु वाघाळे
( 695 ) काबीलका5त . ( 578 )
द#पक
टकाराम
वाघाडे
तर#
( 695 )
अजय
टकाराम
वाघाडे
वरकस
( 695 )
परमे1र# महे श राऊत
इतर
( 695 )
बा3बाई बे. टकाराम वाघाडे
----------- ----------1.21.00 2.75
] ( 695 )
[ टकाराम नकु वाघाळे
1.21.00 2.75
एकुण े 1.21.00
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(625),(657)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 05/02/2017 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: बोळूं दा त.सा.9.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग: दया
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
CDयेकाखालील 5े
वष:
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.2100
2017-18 खर#प
पड#त 1.2100
2018-19 खर#प
पड#त 1.2100

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
394
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 557 ) 170
े एकक हे .आर.चौ.मी धम8राज बलीराम पोचाटे
( 557 ) कुळाचे नाव
दे वनाथ बलीराम पोचाटे
( 557 ) इतर अ धकार
जरायत 1.05.00
उिमला दलीप लामकासे
( 557 ) वारस
सयजाबाई बलीराम पोचाटे
( 578 )
बागायत योगराज चत1 पोचाटे
द .30/4/2014 वारस ( 557 )
( 578 ) इतर
भरतलाल
चत1
पोचाटे
तर#
( 578 ) महारा6 जमीन महसुल
मोता ज.चत1 पोचाटे
वरकस
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
ल2माबाई ज. न3थू घासले
इतर
( 578 ) 36 अ नुसार ह8तांतरणावर
सुमन ज. टकाराम भोयर
----------- ----------( 578 ) िनबध . काबीलका8त . ( 557 )
मिनराम चत1 पोचाटे
1.05.00 2.35
एकुण े 1.05.00
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.;.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग< 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 पड 0.1000
तुर
0.9300
धारो
0.0200
तुर
0.9300
धारो
0.0200
तुर
0.9300
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
395
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 285
े एकक हे .आर.चौ.मी मयन 8ेमलाल ये9ले
( 578 ) कुळाचे नाव
िमरन पुरनलाल कोटवार
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.68.00
रे नुका दे बीलाल कडाम
( 578 ) इतर
जरन गोपी कडाम
( 578 ) काबीलका0त ( 578 )
बागायत हरन मिनराम ये ले
( 578 ) महारा1 जमीन महसुल
शालीकराम
अं
ब
र
क
ं
ु
मडे
तर#
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
बलीराम
अं
ब
र
क
ं
ु
मडे
वरकस
( 578 ) 36 अ नुसार ह0तांतरणावर
तुलाराम अंबर कुंमडे
इतर
( 578 ) िनबध . ( 578 )
जयन .कन करसान
----------- ----------0.68.00 1.50
सागुन 10, *बजा 1, साजा 1.
------सामाईक े -----एकुण े 0.68.00
द.ु दगड 1 ( 578 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज9हा: ग7 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
8Dयेकाखालील 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
0.0200
तुर
0.6600
धारो
0.0200
तुर
0.6600
धारो
0.0200
तुर
0.6600
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
396
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 514 ) 111
े एकक हे .आर.चौ.मी रवीं8 नंदराम काठे वार
( 514 ) कुळाचे नाव
सयजाबाई दाद ू नाईक
( 514 ) इतर अ धकार
जरायत 0.79.00
पंचफुला शामलाल कृ 1णा
0.79.00 1.80
------सामाईक े -----इतर
बागायत महारा2 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह5तांतरणावर
वरकस
िनबध . द. 5/3/2011 वारस
इतर
( 514 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.79.00
काबीलका5त फे.न. 570 द.
30/9/2014 बोजा कमी. ( 570 )
----------- ----------इतर
द. 30/9/2014 नुसार नाव
पोटखराब (लागवड#स
कमी
( 571 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग9 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
0.7700
धारो
0.0200
तुर
0.7700
धारो
0.0200
तुर
0.7700
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
400
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.00.00 2.10
( 578 ) 350
े एकक हे .आर.चौ.मी होलु न8थु भोयर
कुळाचे नाव
जरायत 1.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
वरकस
िनबध .काबीलका0त . द.ु दगड 1
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(657)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
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
मB 1पकाखालील 5े
नभ=ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
D8येकाखालील 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
0.6500 पड 0.3500
धारो
0.6500 पड 0.3500
धारो
0.6500 पड 0.3500
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
401
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 44
े एकक हे .आर.चौ.मी 8यानीराम 9कन नाईक
( 578 ) कुळाचे नाव
मोताबाई बे .कन नाईक
0.81.00 1.75
जरायत 0.81.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत आंजन 2 पळस 5 झाडे आहे
( 270 )
तर#
फे.2. 270 द. 21-5-97
वरकस
काबीलका3त . ( 270 )
इतर
महारा4 जमीन महसुल
----------- ----------अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
एकुण े 0.81.00
36 अ नुसार ह3तांतरणावर
िनबध . ( 270 )
----------- ----------सदर नं म7ये साजा 10 ,मेाहा
8 ,आंबा 1 ,*बजा 3 ,सागवन
पोटखराब (लागवड#स
18 ,धावडा 1, क8ह# 1 ( 270 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच8हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.2.6
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
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 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
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
404
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.85.00 1.70
( 471 ) 255
े एकक हे .आर.चौ.मी गणु रामजी काटे वार
कुळाचे नाव
जरायत 0.85.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 28/11/2006 का.का, द.ु दगड 1
( 471 )
तर#
महारा- जमीन महसुल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
----------- ----------िनबध . काबीलका0त ( 471 )
एकुण े 0.85.00
इतर
द.29/1/2008 ( 481 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.4.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग5 दया

वष9

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
0.7000 पड 0.1500
धारो
0.7000 पड 0.1500
धारो
0.7000 पड 0.1500
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
410
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 277
े एकक हे .आर.चौ.मी सेवकराम गोपाल कवास
( 578 ) कुळाचे नाव
मालन ज आ-माराम राऊत
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
झुलन ज.रामचंद चौधर#
0.81.00 1.65
------सामाईक े -----इतर
बागायत महारा2 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह4तांतरणावर
वरकस
िनबध .काबीलका4त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग9 दया

वष9

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
0.7900 धु.प. 0.0200
धा.रो.
0.7900 धु.प. 0.0200
धा.रो.
0.7900 धु.प. 0.0200
धा.रो.

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 20/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
411
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.00 3.30
] ( 698 ) 229, 400, 401
े एकक हे .आर.चौ.मी [ मंग8 नेवलू ट9लगाम
] ( 698 ) कुळाचे नाव
[ अंबर नेवलू ट#लगाम
जरायत 1.62.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
0.81.00 1.65
( 698 ) महारा/ जमीन महसुल
बागायत मंग8 नेवलू ट9लगाम
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
0.81.00 1.65
( 698 ) 36 अ नुसार ह2तांतरणावर
अं
ब
र
ने
व
लू
ट9लगाम
वरकस
िनबध . का*बलका2त. ( 578 )
इतर
इतर
----------- ----------मा.तहसीलदार गोरे गाव यांचे
एकुण े 1.62.00
आदे श 3. रा.मा.3.
17/एस.आर.4ह#.43/2015-16 द.
----------- ----------31 अग2त, 2016 नुसार सदर
जिमनीचे ह2से वाटणी कर5यात
पोटखराब (लागवड#स
आले. ( 698 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(578),(658)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 20/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.3.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग8 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठ@
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#त 0.6200
धा.रो.
1.0000 पड#त 0.6200
धा.रो.
1.0000 पड#त 0.6200
धा.रो.

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
423/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 482 ) 59
े एकक हे .आर.चौ.मी छोटे लाल गोपाल मडावी
( 482 ) कुळाचे नाव
िन.पाबाई ज.चौकलाल वाळवे
( 482 ) इतर अ धकार
जरायत 0.47.00
रमेलाबाई ज.राजकुमार पंधरे
0.47.00 0.60
------सामाईक े -----इतर
बागायत द.29/1/2008 ( 482 )
महारा2 जमीन महसुल
तर#
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ नुसार ह3तांतरणावर
इतर
िनबध . काबीलका3त . ( 482 )
----------- ----------एकुण े 0.47.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग7 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
0.4500
धारो
0.0200
तुर
0.4500
धारो
0.0200
तुर
0.4500
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
423/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 603 ) 93
े एकक हे .आर.चौ.मी .दलीप तेजराम मडावी
( 603 ) कुळाचे नाव
सुकमाबाई बे.तेजराम मडावी
( 603 ) इतर अ धकार
जरायत 0.09.00
िशशुकला ज.गोपीचंद वरकडे
( 603 ) इतर
क*वता ज.सुिनल ितलगामे
0.09.00
0.10
बागायत ------सामाईक े -----फे.0. 603 द.30/11/2015
वारस ( 603 )
तर#
महारा1 जमीन महसुल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह3तांतरणावर
----------- ----------िनबध . का*बलका3त . ( 603 )
एकुण े 0.09.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.0.6
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
0.0900
धारो
0.0900
धारो
0.0900
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
424
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 197
े एकक हे .आर.चौ.मी भोजराज कवडु मडावी
( 578 ) कुळाचे नाव
समदरु ा ज दयाराम टे काम
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.18.00
जयतुरा ज गु-नीलाल उईके
( 578 ) इतर
सुखदास गु-नीलाल उईके
( 578 ) महारा0 जमीन महसुल
बागायत चु-नीलाल गु-नीलाल उईके
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
अं
ज
ना
मोतीलाल
उईक
े
तर#
0.18.00 0.25
------सामाईक
े
-----36 अ नुसार ह3तांतरणावर
वरकस
िनबध . का*बलका3त . ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.18.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग7 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
0.0100
तुर
0.1700
धारो
0.0100
तुर
0.1700
धारो
0.0100
तुर
0.1700
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
425
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 197
े एकक हे .आर.चौ.मी भोजराज कवडु मडावी
( 578 ) कुळाचे नाव
समदरु ा ज दयाराम टे काम
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.18.00
जयतुरा ज गु-नीलाल उईके
( 578 ) इतर
सुखदास गु-नीलाल उईके
( 578 ) महारा0 जमीन महसुल
बागायत चु-नीलाल गु-नीलाल उईके
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
अं
ज
ना
मोतीलाल
उईक
े
तर#
0.18.00 0.25
------सामाईक
े
-----36 अ नुसार ह3तांतरणावर
वरकस
िनबध .का*बलका3त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.18.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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
0.1700 धु.प. 0.0100
धारो
0.1700 धु.प. 0.0100
धारो
0.1700 धु.प. 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
428
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.00 3.30
( 578 ) 323
े एकक हे .आर.चौ.मी सखाराम खुशाल मे8ाम
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत मा. को.*व. एम. ट#. खुबाळकर
ना रा साहे ब ग. दया यांचे /
तर#
32/अ-15/60-61 चे आदे शनुसार
वरकस
सखाराम खुशाल रा. कु0हाड#
इतर
( 578 )
----------- ----------यांस द 9.12.60 ला
एकुण े 1.62.00
का*बलका1त जमीन भुमीधार#
ह3क दे 4यात आली. ( 578 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा./.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग. दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
म8 1पकाखालील 5े
नभ=ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
म8णाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
वष:
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.6200
2017-18 खर#प
पड#त 1.6200
2018-19 खर#प
पड#त 1.6200

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
429
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.80
( 578 ) 32
े एकक हे .आर.चौ.मी कमलानंद नामाजी तुरकर
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 31/03/10 का*बलका-त
( 510 )
तर#
आंजन 4, मोहा 1, *बजा 2.
वरकस
( 510 )
इतर
द.ु द.3 ( 510 )
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(419),(510),(658)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.2.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग3 दया

वष9

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
0.7100 पड#त 0.1000
धारो
0.7100 पड#त 0.1000
धारो
0.7100 पड#त 0.1000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
430
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.80
( 578 ) 324
े एकक हे .आर.चौ.मी सुखराम लाखन हटवार
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बलका-त .द.ु दगड 3
( 578 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(615),(658)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.2.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग3 दया

वष9

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
0.2000 पड#त 0.6100
धारो
0.2000 पड#त 0.6100
धारो
0.2000 पड#त 0.6100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
431
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 461 ) 67
े एकक हे .आर.चौ.मी जगन डोमा मडावी
( 461 ) कुळाचे नाव
हर# डोमा मडावी
( 461 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
तेजराम डोमा मडावी
( 461 ) इतर
रामु डोमा मडावी
( 461 ) 24/09/05 द.ु द.1
बागायत शामलाल डोमा मडावी
( 461 ) का*बलका.त . ( 461 )
जयालाल
डोमा
मडावी
तर#
0.81.00 1.80
------सामाईक
े
-----महारा/ जमीन महसुल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह.तांतरणावर
----------- ----------िनबध . ( 461 )
एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
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
0.7000 पड#त 0.1100
धारो
0.7000 पड#त 0.1100
धारो
0.7000 पड#त 0.1100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
434
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 257
े एकक हे .आर.चौ.मी बळजुला ज ननु कोठे वार
( 578 ) कुळाचे नाव
दे वकन बे *-जलाल राऊत
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.72.00
धुवराज परसराम मानकर
( 578 ) इतर
लिलता बे त1जराम मानकर
( 578 ) महारा7 जमीन महसुल
बागायत झेलुबाई बे. परसराम मानकर
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
राजाराम
नं
द
करसान
ू
तर#
( 578 ) 36 अ नुसार ह8तांतरणावर
उदाराम
नं
द
करसान
ू
वरकस
( 578 ) िनबध .काबीलका8त . द.ु द 1
ठमा बे.नंद ू करसान
इतर
( 578 ) ( 578 )
शांतन ज.भोजराज मारगाये
----------- ----------( 578 )
गो*वंदराव परसराम मानकर
( 578 )
एकुण े 0.72.00
दग
ु ाबाई ज.धनराज परसगाये
0.72.00 0.75
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(658)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.;.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग< दया

वष9

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
0.7000 पड 0.0200
धारो
0.7000 पड 0.0200
धारो
0.7000 पड 0.0200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
493
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 156
े एकक हे .आर.चौ.मी 8ेमलाल बाजीराव .करसान
( 578 ) कुळाचे नाव
अनु ज सुरजलाल कवास
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.88.00
छ.नू ज. बाजीराव करसान
( 578 ) इतर
िलंबराव बाजीराव करसान
0.88.00
3.15
बागायत ------सामाईक े -----का*बलका2त ( 150 )
द. 15-3-1995 सदर नं म3ये
तर#
क.ह#
1 ,मोहा 10, मुंढर 1 ,आंबे
वरकस
2 ,रोहन 1 ,सागवन 5 झाडे
इतर
आहे त . ( 150 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.88.00
6ामीण बॅक शाखा कु8हाड#
यांचे कडु न 9/7/96 ला 11,605 9
----------- ----------कज घेतले बोझा
दज. द.21/8/1996 ( 228 )
पोटखराब (लागवड#स
महारा; जमीन महसूल
अयो)य)
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
वग (अ) 36
अ
नु
स
ार
ह2तांतरणावर
वग (ब) िनबध. ( 228 )
एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(659)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.>.6
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
नभ=ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ=ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
8Dयेकाखालील 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
0.8600 पड 0.0200
धारो
0.8600 पड 0.0200
धारो
0.8600 पड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
538
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 430 ) 328
े एकक हे .आर.चौ.मी शवलाल सकटु गावड
( 430 ) कुळाचे नाव
बलीराम सकटु गावड
( 430 ) इतर अ धकार
जरायत 0.95.00
अनुसया पांडुरं ग भोयर
0.95.00 2.10
------सामाईक े -----इतर
बागायत द 20.2.95 ( 140 )
महारा. जमीन महसूल
तर#
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
इतर
िनबध. ( 140 )
----------- ----------सागुन 8 ,*बजा 4 ,साजा
एकुण े 0.95.00
5 ,दौवत 1, मोहा 2 ,िलंब
1 ,िसहना 15 ( 140 )
----------- ----------फे.-.
23-9-03 का*बलका2त
पोटखराब (लागवड#स
(
430
)
अयो)य)
वन
या सं3ेत मोडणारे े
वग (अ) ( 430 )
वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग7 दया
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
वष:
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.9500
2017-18 खर#प
पड#त 0.9500
2018-19 खर#प
पड#त 0.9500

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
540
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.41.00 3.15
( 578 ) 353
े एकक हे .आर.चौ.मी हर8चंद वखा मेळे
कुळाचे नाव
जरायत 1.41.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत द 22.3.96. का*बलका-त
( 203 )
तर#
फे.-.
वरकस
सागुन 18, बीजा 2 ,मोहई 5,
इतर
बेल 1, कहू 1 ,मोहा 11.सागवान
----------- ----------175 द. 19/2/2008 द.ु दगड. 1
( 499 )
एकुण े 1.41.00
फे.-.
----------- ----------महारा0 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
पोटखराब (लागवड#स
36 अ नुसार ह-तांतरणावर
अयो)य)
िनबध.
( 578 )
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
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
लागवड8साठ?
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
0.9500 पड#त 0.4600
धारो
0.9500 पड#त 0.4600
धारो
0.9500 पड#त 0.4600
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
543
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.21.00 2.70
( 578 ) 182
े एकक हे .आर.चौ.मी बलीराम सुकल .दहार8
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 22-10-94. का*बलका-त .
( 109 )
तर#
महारा. जमीन महसूल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह-तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 109 )
एकुण े 1.21.00
सागुन झाउे 22, 18 कसई 4
( 109 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.7.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग8 दया

वष:

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड8साठ?
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
0.6000 पड#त 0.6100
धारो
0.6000 पड#त 0.6100
धारो
0.6000 पड#त 0.6100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
544
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.52.00 3.35
( 578 ) 272
े एकक हे .आर.चौ.मी ल8मण दयाराम रहांगडाले
कुळाचे नाव
जरायत 1.52.00
इतर अ धकार
फे.-.
बागायत काबील का-त ( 578 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.52.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच/हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.2.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग3 दया
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
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.5200
2017-18 खर#प
पड#त 1.5200
2018-19 खर#प
पड#त 1.5200

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
545
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.31.00 2.90
( 578 ) 183
े एकक हे .आर.चौ.मी बयन बे ल8मण .दहार9
कुळाचे नाव
जरायत 1.31.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध. का*बलका1त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.31.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
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
लागवड9साठ@
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
0.8000 पड#त 0.5100
धारो
0.8000 पड#त 0.5100
धारो
0.8000 पड#त 0.5100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 21/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
546
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 156 ) 261
े एकक हे .आर.चौ.मी हे तराम रामचंद ऊके
( 156 ) कुळाचे नाव
सोगनबाई बे.रामचंद उके
( 156 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
सुकराम रामचंद उके
( 156 ) इतर
राधे0याम चै राम उके
( 156 ) सागुन 70 बीजा 1 ( 121 )
बागायत 2िमला चैतराम उके
1.21.00
2.70
------सामाईक
े
-----द 30.12.94 ( 121 )
तर#
इतर
वरकस
26/09/06 का*बलका4त
इतर
( 156 )
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच5हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 21/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग9 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
1.0100 पड 0.2000
धारो
1.0100 पड 0.2000
धारो
1.0100 पड 0.2000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
553
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 581 ) 244
े एकक हे .आर.चौ.मी तारा काफ8राम लोखंडे
( 581 ) कुळाचे नाव
जंगबहादरू काफ/राम लोखंडे
( 581 ) इतर अ धकार
जरायत 0.80.00
महे 0र# ज. रवीं1 खडसे
( 581 ) इतर
गंगे0र# ज. योगे23र गौतम
0.80.00
1.80
बागायत ------सामाईक े -----द.22/4/2013 5माने नाव
कमी ( 547 )
तर#
फे.-.
वरकस
द.22/ 4/2013 नाव कमी
इतर
( 547 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.80.00
द.29/4/2015 मृतकाचे नाव
कमी. का*बलका7त ( 581 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(617),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.;.6
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
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
0.7600 पड 0.0400
धारो
0.7600 पड 0.0400
धारो
0.7600 पड 0.0400
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
554
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 24
े एकक हे .आर.चौ.मी काशीराम झगळु उईके
( 578 ) कुळाचे नाव
जोशीराम झगळु उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
विनता झगळु उईके
( 578 ) इतर
वसंता झगळु उईके
( 578 ) सागुन 60 ,साजा 4, पळस 5,
बागायत जसवंता झगळु उईके
( 578 ) मोहा 8, ( 382 )
साय
ा
झगळु
उईक
े
तर#
1.21.00 2.70
------सामाईक
े
-----इतर
वरकस
द 29/3/2000. का*बलका2त .
इतर
( 578 )
----------- ----------महारा3 जमीन महसूल
एकुण े 1.21.00
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 578 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.7.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग8 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
EFयेकाखालील 5े
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धुरे 0.0300
1.1800
धारो
2017-18 खर#प
1.1800
धारो
2018-19 खर#प
1.1800
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
555
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.76.00 1.35
( 578 ) 34
े एकक हे .आर.चौ.मी .कसन घुसी .दहार9
कुळाचे नाव
जरायत 0.76.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध. का*बलका1त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.76.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
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
लागवड9साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा 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
0.7400 धु.प. 0.0200
धारो
0.7400 धु.प. 0.0200
धारो
0.7400 धु.प. 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
556
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.60
] ( 629 ) 273
े एकक हे .आर.चौ.मी [ राज89 न:थू .दहार;
( 629 ) कुळाचे नाव
रायवंता राज-. दहार#
( 629 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
सुभाष राज-. दहार#
( 629 ) इतर
*वशाल राज-. दहार#
0.81.00
1.60
बागायत ------सामाईक े -----महारा0 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह4तांतरणावर
वरकस
िनबध. काबीलका4त
इतर
फे.6.494 द.30/11/2008
----------- ----------मृ8युप ( 494 )
एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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
नभ@ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड;साठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
F:येकाखालील 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
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
559
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 545 ) 158
े एकक हे .आर.चौ.मी सुकमन ज.बे नराम राऊत
( 545 ) कुळाचे नाव
-कमन ज. फुलीचंद ये ले
( 545 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
रे /माबाई ज.*वठोबा जंगारे
( 545 ) इतर
बारजा बे.पोतन दहार#
0.81.00
1.65
बागायत ------सामाईक े -----महारा2 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह6तांतरणावर
वरकस
िनबध. फे.7.545 द.29/9/2012
इतर
वारस दज. का*बल का6त ( 545 )
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच8हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.7.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग: 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
0.7900
धारो
0.0200
तुर
0.7900
धारो
0.0200
तुर
0.7900
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
560
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.01.00 2.05
( 535 ) 274
े एकक हे .आर.चौ.मी बेनुबाई ज. 1वर9 : औरासे
कुळाचे नाव
जरायत 1.01.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध. का*बलका1त . फे. न.
इतर
535 द. 30/11/2011 वारस
----------- ----------( 535 )
एकुण े 1.01.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
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
लागवडBसाठC
संचनाचे
मE 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलDध नसलेली साधन
मEणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
GHयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वJप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.9800 धुरेपड 0.0300
धारो
0.9800 धुरेपड 0.0300
धारो
0.9800 धुरेपड 0.0300
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
565
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 600 ) 97
े एकक हे .आर.चौ.मी दल
ु ाई बे.तुकाराम .करसान
( 600 ) कुळाचे नाव
कुसमाबाई बे.रतीराम करसान
( 600 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
सुनीता ज. हवरलाल येलसरे
1.21.00 2.60
------सामाईक े -----इतर
बागायत द. 30-12-97 का*बलका.त .
( 281 )
तर#
महारा/ जमीन महसूल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह.तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 281 )
एकुण े 1.21.00
इतर
सागुन झाडे 19, साजा 1
----------- ----------फे.5.600 द.9/9/2015 वारस
( 600 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.5.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग8 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
1.0800 पड#त 0.1300
धारो
1.0800 पड#त 0.1300
धारो
1.0800 पड#त 0.1300
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
569
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 132
े एकक हे .आर.चौ.मी नेवलू ना8हु .दहार9
( 578 ) कुळाचे नाव
िभवलाल ना.हु दहार#
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
बानु ज आसाराम मानकर
( 578 ) इतर
/.नु ज. जग दश खांडवाये
1.62.00
3.70
बागायत ------सामाईक े -----महारा1 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह4तांतरणावर
वरकस
िनबध. का*बलका4त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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
लागवड9साठ@
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
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
570
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 534 ) 200
े एकक हे .आर.चौ.मी नलाबाई का9 राऊत
( 534 ) कुळाचे नाव
मु-ाबाई फुलीचंद घासले
( 534 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
पु1पा मुरली राणा
( 534 ) इतर
जयवंता भद ू नाईक
1.62.00
3.50
बागायत ------सामाईक े -----23-4-95. का*बलका3त .
वारस फे. न. 534 द.
तर#
30/11/2011 ( 300 )
वरकस
कडु न 13700/-4.कज घेऊन
इतर
द.17/03/98 रोजी गहाण केले.
----------- ----------( 300 )
एकुण े 1.62.00
द.भंडारा ड#.को.ऑ.बॅक िल.
भडारा आ दवासी
----------- ----------*व.का.सो.मंगेझर# *व.खंड ितरोडा
यांचे ( 300 )
पोटखराब (लागवड#स
महारा: जमीन महसूल
अयो)य)
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
वग (अ) 36
अ
नु
स
ार
ह3तांतरणावर
वग (ब) िनबध. द.ु दगड 1 ( 300 )
एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच<हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.>.6
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
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
FGयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
व9प
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो
1.5800 धुरेपड 0.0400
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
571
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 264
े एकक हे .आर.चौ.मी राम8साद मोहन मे9ाम
( 578 ) कुळाचे नाव
परिमला शामराव रामटे के
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.65.00
गोकुल कुसोबा मे.ाम
( 578 ) फे.-.
राजकुमार कुसोबा मे.ाम
( 578 ) काबील का5त ( 578 )
बागायत अंजना ज.सोमा बोरकर
( 578 )
अनु
ज.नानाजी
रामटे
क
े
तर#
( 578 )
मं
ग
ला
भीमराव
कां
ब
ळे
वरकस
( 578 )
सुलोचना बे.कुसोबा मे.ाम
इतर
( 578 )
झुलन ज.लेखीराम रं गार#
----------- ----------( 578 )
जना िशवदास वै2
( 578 )
एकुण े 0.65.00
रायवंता ज.ताराचंद ड3गरे
0.65.00 1.50
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच6हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
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@साठA
संचनाचे
म9 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
म9णाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
8Dयेकाखालील 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
0.5500 पड 0.1000
धारो
0.5500 पड 0.1000
धारो
0.5500 पड 0.1000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
580
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 105
े एकक हे .आर.चौ.मी दामा सकटु .करसान
( 578 ) कुळाचे नाव
बयन ज तुळिशराम घरत
0.38.00 0.85
जरायत 0.38.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत द 22.10.94 का*बलका1त
( 104 )
तर#
महारा2 जमीन महसूल
वरकस
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
इतर
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 104 )
एकुण े 0.38.00
सागुन 3 ,*बज 1 ,आंबा
1 ,मोहा 6, िलंब 1, पळस 3
----------- ----------( 104 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.85
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

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
0.3700 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3700 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3700 धुरेपड 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
582
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 105
े एकक हे .आर.चौ.मी दामा सकटु .करसान
( 578 ) कुळाचे नाव
बयन ज तुळिशराम घरत
0.58.00 1.30
जरायत 0.58.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत द 22.10.94 ( 104 )
महारा1 जमीन महसूल
तर#
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ नुसार ह4तांतरणावर
इतर
िनबध. ( 104 )
----------- ----------सागुन 1 ,*बजा 1 ,साजा
एकुण े 0.58.00
1 ,मोहा 10, जांभुर 1, पळस 8 ,
का*बलका4त . ( 104 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

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
0.5600 धुरेपड 0.0200
धारो
0.5600 धुरेपड 0.0200
धारो
0.5600 धुरेपड 0.0200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
583
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 476 ) 3
े एकक हे .आर.चौ.मी चंतामण सकटु वाढई
( 476 ) कुळाचे नाव
म-साराम सकटु वाढई
( 476 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
सुगनबाई हर#चंद
( 476 ) इतर
गंगाबाई अनंतराम वाढई
1.62.00
3.70
बागायत ------सामाईक े -----महारा0 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह4तांतरणावर
वरकस
िनबध.
इतर
का*बलका4त . द.24/9/2005
----------- ----------( 453 )
एकुण े 1.62.00
इतर
22/10/07 ( 476 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(617),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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@साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा 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
1.2000 पड 0.4200
धारो
1.2000 पड 0.4200
धारो
1.2000 पड 0.4200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
584
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 264
े एकक हे .आर.चौ.मी राम8साद मोहन मे9ाम
( 578 ) कुळाचे नाव
परिमला शामराव रामटे के
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.97.00
गोकुल कुसोबा मे.ाम
( 578 ) फे.-.
राजकुमार कुसोबा मे.ाम
( 578 ) काबील का5त ( 578 )
बागायत अंजना ज.सोमा बोरकर
( 578 )
अनु
ज.नानाजी
रामटे
क
े
तर#
( 578 )
मं
ग
ला
भीमराव
कां
ब
ळे
वरकस
( 578 )
सुलोचना बे.कुसोबा मे.ाम
इतर
( 578 )
झुलन ज.लेखीराम रं गार#
----------- ----------( 578 )
जना िशवदास वै2
( 578 )
एकुण े 0.97.00
रायवंता ज.ताराचंद ड3गरे
0.97.00 2.20
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच6हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
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@साठA
संचनाचे
म9 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
म9णाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
8Dयेकाखालील 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
0.6700 पड 0.3000
धारो
0.6700 पड 0.3000
धारो
0.6700 पड 0.3000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
592
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 206
े एकक हे .आर.चौ.मी कौतुका ज. मयाराम मरसको9हे
( 578 ) कुळाचे नाव
सोना बे. उका उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
मंतुरा ज आ/माराम मडावी
( 578 ) इतर
पारबता ज. फुिलचंद
बागायत मरसको हे
2ा बॅक शाखा कु4हाड# यांचे
0.81.00 1.60
------सामाईक े -----कडु न 19.7.96 ला 7,300 5. कज
तर#
घेतले बोझा दज. ( 229 )
वरकस
द 21.8.96 .का*बलका8त
इतर
( 229 )
----------- ----------महारा9 जमीन महसूल
एकुण े 0.81.00
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
36 अ नुसार ह8तांतरणावर
----------- ----------िनबध. ( 229 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच<हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.>.6
तालुका: गोरे गाव
िज9हा: ग? 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
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
593
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.65
( 578 ) 82
े एकक हे .आर.चौ.मी तुकाराम जेठु उईके
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
वरकस
िनबध. काबील का1त. द.ु दगड 1
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(660)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
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
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
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
594
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 23
े एकक हे .आर.चौ.मी यादो धाडु उईके
( 578 ) कुळाचे नाव
जयतुरा धाडु उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.22.00
िसता बे कोद ु उईके
( 578 ) इतर
उरकुड# ज रामचंद सयाम
( 578 ) उका जेठू चा क6जा.
बागायत सो*बलाल कोद ु उईके
( 578 ) का*बलका7त . द.26/9/2006
जयिशला
क
े
शोराव
मडावी
तर#
( 578 ) ( 155 )
सक
ं
ु
तला
घन2याम
पं
ध
रे
वरकस
( 578 ) इतर
ढोमणू कोद ु उईके
इतर
0.22.00 0.45
------सामाईक े -----महारा8 जमीन महसूल
----------- ----------अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
एकुण े 0.22.00
36 अ नुसार ह7तांतरणावर
िनबध. ( 578 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.;.6
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
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
0.2100 धुरे 0.0100
धारो
0.2100 धुरे 0.0100
धारो
0.2100 धुरे 0.0100
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
595
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 23
े एकक हे .आर.चौ.मी यादो धाडु उईके
( 578 ) कुळाचे नाव
जयतुरा धाडु उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.22.00
िसता बे कोद ु उईके
( 578 ) इतर
उरकुड# ज रामचंद सयाम
( 578 )
बागायत सो*बलाल कोद ु उईके
द.26/09/06 ( 155 )
( 578 ) महारा5 जमीन महसूल
जयिशला
क
े
शोराव
मडावी
तर#
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
सकुंतला घन2याम पंधरे
वरकस
( 578 ) 36 अ नुसार ह6तांतरणावर
ढोमणू कोद ु उईके
इतर
0.22.00 0.45
------सामाईक े -----िनबध. ( 155 )
----------- ----------यादो धाडू चा क7जा.
एकुण े 0.22.00
का*बलका6त ( 155 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच8हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.:.6
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
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
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
596
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 23
े एकक हे .आर.चौ.मी यादो धाडु उईके
( 578 ) कुळाचे नाव
जयतुरा धाडु उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.57.00
िसता बे कोद ु उईके
( 578 ) इतर
उरकुड# ज रामचंद सयाम
( 578 ) 26/09/06 ( 155 )
बागायत सो*बलाल कोद ु उईके
( 578 ) कोडू धाडु चा क5जा.
जयिशला
क
े
शोराव
मडावी
तर#
( 578 ) का*बलका6त ( 155 )
सक
ं
ु
तला
घन2याम
पं
ध
रे
वरकस
( 578 ) महारा7 जमीन महसूल
ढोमणू कोद ु उईके
इतर
0.57.00 1.00
------सामाईक े -----अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
----------- ----------36 अ नुसार ह6तांतरणावर
एकुण े 0.57.00
िनबध. ( 155 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच8हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.:.6
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
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
0.5500 धुरे 0.0200
धारो
0.5500 धुरे 0.0200
धारो
0.5500 धुरे 0.0200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
597
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 23
े एकक हे .आर.चौ.मी यादो धाडु उईके
( 578 ) कुळाचे नाव
जयतुरा धाडु उईके
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.22.00
िसता बे कोद ु उईके
( 578 ) इतर
उरकुड# ज रामचंद सयाम
( 578 ) महारा5 जमीन महसूल
बागायत सो*बलाल कोद ु उईके
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
जयिशला
क
े
शोराव
मडावी
तर#
( 578 ) 36 अ नुसार ह6तांतरणावर
सक
ं
ु
तला
घन2याम
पं
ध
रे
वरकस
( 578 ) िनबध. ( 155 )
ढोमणू कोद ु उईके
इतर
0.22.00 0.45
------सामाईक े -----यादो धाडू चा क7जा फे.9.155
----------- ----------द. 26/9/2006 वारस
एकुण े 0.22.00
काबीलका6त ( 155 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.9.6
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
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
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2100 धुरेपड 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
598
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 175
े एकक हे .आर.चौ.मी डोमन ज.तुर सराम कंु भरे
( 578 ) कुळाचे नाव
सुमन ज.जैपाल कुंभरे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
.कू ज.बेिनराम कुंभरे
1.21.00 2.60
] ( 632 ) इतर
[ *बसन िलंगू कुंभरे
( 632 ) का*बलका1त .द.ु दगड 1
बागायत िशवलाल *बसन कुंभडे
( 632 ) ( 158 )
पु
1
तकला
ज.
दयाराम
भोयर
तर#
( 632 )
चं
2
कला
ज.
दयाराम
भोयर
द. 26-5-95 ( 158 )
वरकस
1.21.00 2.60
------सामाईक े -----द महा. 1टे ट को ऑ
इतर
डे 5हल6म7ट िल. मुबई 8ांच
----------- ----------ग9 दया कडु न 12000/- .. कज
एकुण े 1.21.00
घेऊन जमीन गहान केली. ( 158 )
इतर
----------- ----------महारा< जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
पोटखराब (लागवड#स
36 अ नुसार ह1तांतरणावर
अयो)य)
िनबध.
( 578 )
वग (अ) साजा
1, सागुन 40, मेाह 1 वग (ब) 31/8 ( 578 )
एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(660)

सीमा आ ण भुमापन िच>हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.@.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग9 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
0.9800 पड 0.2000
धारो
धु.प. 0.0300
0.9800
धारो
पड 0.2000
धु.प. 0.0300
0.9800 पड 0.2000
धारो
धु.प. 0.0300

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 22/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
599
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.81.00 1.60
( 578 ) 336
े एकक हे .आर.चौ.मी सापकु नागो सोनवाने
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 27-1-95 काबीलका-त
( 130 )
तर#
सागन झाडे 8, साजा5 ( 130 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच0हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 22/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.3.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग4 दया

वष9

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
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
0.7900 धुरे 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
601
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 337
े एकक हे .आर.चौ.मी सुरजलाल सहे सराम टे काम
( 578 ) कुळाचे नाव
िनलवंता .ेमलाल मरसको हे
0.40.00 0.80
जरायत 0.40.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा0 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
वरकस
िनबध , काबील का2त . ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

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
0.3900 धुरे 0.0100
धारो
0.3900 धुरे 0.0100
धारो
0.3900 धुरे 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
602
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 337
े एकक हे .आर.चौ.मी सुरजलाल सहे सराम टे काम
( 578 ) कुळाचे नाव
िनलवंता .ेमलाल मरसको हे
0.40.00 0.80
जरायत 0.40.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा0 जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह2तांतरणावर
वरकस
िनबध , काबील का2त . ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

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
0.3900 धुरे 0.0100
धारो
0.3900 धुरे 0.0100
धारो
0.3900 धुरे 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
603
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 15
े एकक हे .आर.चौ.मी इसाराम दसाराम कटरे
( 578 ) कुळाचे नाव
नामदे व *बसराम कटरे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 2.02.00
सुकदे व *बसराम कटरे
( 578 ) इतर
महादे व *बसराम कटरे
( 578 ) सागुन झाडे 70 , काबील
बागायत छोट# ज रमेश पारधी
( 578 ) का2त , द ु .दगड- 1 ( 578 )
बयन
बे
*बसराम
कटरे
तर#
( 578 )
बे
न
ु
ज
बु
ध
राम
पटले
वरकस
( 578 )
इठा ज शामलाल ठाकरे
इतर
( 578 )
तुरजा बे दसाराम कटरे
----------- ----------( 578 )
अनु टे कचंद पटले
2.02.00 4.35
एकुण े 2.02.00
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 4.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.7.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग8 दया

वष9

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
1.5200 पड#त 0.5000
धारो
1.5200 पड#त 0.5000
धारो
1.5200 पड#त 0.5000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
604
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 98
े एकक हे .आर.चौ.मी ताराबाई ज र तराम शहारे
( 578 ) कुळाचे नाव
ताराबाई बे काफ/राम लोखंडे
1.62.00 3.60
जरायत 1.62.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत द. महा .को. ऑ. बॅक. लॅड.
डे 2ह. बॅक िल .मुंबई शाखा
तर#
ग4 दया कडु न 12000 ( बारा
वरकस
हजार 5.) 5 कजा घेवून द
इतर
13.5.83 ला गहाण केले . ( 578 )
----------- ----------द ु . दगड - 1 ( 578 )
एकुण े 1.62.00
सागुन 50 ,साजा 5 ,बीजा
2 ,कोसम 3, काबीलका8त .
----------- ----------( 578 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619),(661)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.;.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग4 दया
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
वष:
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.6200
2017-18 खर#प
पड#त 1.6200
2018-19 खर#प
पड#त 1.6200

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
606
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.21.00 2.65
( 578 ) 155
े एकक हे .आर.चौ.मी 8ेमलाल नामदे व दे वगडे
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत वन या सं-ेत मोडणारे े
काबीलका.त ( 578 )
तर#
सागुन झाडे 75 , बीजा 7 साजा
वरकस
12 ,द ु .दगड -1 . ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.4.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग5 दया
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
8Dयेकाखालील 5े
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड 1.2100
2017-18 खर#प
पड 1.2100
2018-19 खर#प
पड 1.2100

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
607
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 393
े एकक हे .आर.चौ.मी 1वजयकुमार यशवंतराव राणे 0.81.00 1.80
कुळाचे नाव
जरायत 0.81.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत वन या सं-ेत मोडणारे े
काबीलका.त ( 578 )
तर#
सागुन 16 साजा 13 ह#ड# 2
वरकस
िसहना 1 पळस 5 ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619),(652)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.3.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग4 दया
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
वष9
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.8100
2017-18 खर#प
पड#त 0.8100
2018-19 खर#प
पड#त 0.8100

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
608
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 191
े एकक हे .आर.चौ.मी भै8यालाल ध डू कटरे
( 578 ) कुळाचे नाव
राधेलाल ध.डू कटरे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
क0तुरा ज.मोडकु राहांगडाले
1.21.00 2.65
------सामाईक े -----इतर
बागायत द.26/09/2006 ( 470 )
इतर
तर#
द.10/07/2012 ( 541 )
वरकस
वन या सं2ेत मोडणारे े
इतर
काबीलका0त वै. कृ . 5ा. बँक शा.
----------- ----------कु-हाड# कडु न द. 12/07/2011 ला
एकुण े 1.21.00
7. 6000/- सहा हजार 7पये पीक
कज घेउन गहान केले. ( 541 )
----------- ----------सागुन झाउे 142, साजा 16,
*बजा 3, ह द# 5 , द ु .दगड -1 .
पोटखराब (लागवड#स
( 541 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619),(661)

सीमा आ ण भुमापन िच<हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.>.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग. दया
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
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.2100
2017-18 खर#प
पड#त 1.2100
2018-19 खर#प
पड#त 1.2100

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
609
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 41
े एकक हे .आर.चौ.मी खुशाल गोवध8न वट9
( 578 ) कुळाचे नाव
वासुदेव गोवधन वट#
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
नामदे व गोवधन वट#
( 578 ) इतर
राया बे गोवधन वट#
( 578 ) महारा1 जमीन महसुल
बागायत फुलन ज रामचंद मरसको हे
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
झु
ल
न
ज
हे
म
राज
सराटे
तर#
1.62.00 3.40
------सामाईक
े
-----36 अ नुसार ह3तांतरणावर
वरकस
िनबध . ( 578 )
इतर
वन या सं4ेत मोडणारे े
----------- ----------काबीलका3त , द ु .दगड - 1 .
( 578 )
एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.40
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग9 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.6200
2017-18 खर#प
पड#त 1.6200
साग-सं:या :400,महुसं:या :2,*बवळा,*बजासं:या :5,हळदसं:या :20,ऐनसं:या :19,बेहडासं:या :1,धावडासं:या :5,पळससं:या :4,बेल-सं:या :5
2018-19 खर#प
पड#त 1.6200
साग-सं:या :400,महुसं:या :2,*बवळा,*बजासं:या :5,हळदसं:या :20,ऐनसं:या :19,बेहडा-

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
610
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 338
े एकक हे .आर.चौ.मी सेवकराम ओळगन को9हे
( 578 ) कुळाचे नाव
डे *वस भुवनलाल को हे
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.42.00
-ावण ओळगन को हे
( 578 ) इतर
दे व01 भुवनलाल को हे
( 578 ) वन या सं3ेत मोडणारे े
बागायत संजय भुवनलाल को हे
( 578 ) काबीलका4त ( 578 )
पं
क
ज
भु
व
नलाल
को
हे
तर#
( 578 ) सागुन झाडे 201 , *बजा 2,
चं
1
कां
त
ा
बे
.
भु
व
नलाल
को
हे
वरकस
1.42.00 3.15
------सामाईक े -----ह द# 1, िसवन 2, साजा 11 .
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 1.42.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619),(661)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.9.6
तालुका: गोरे गाव
िज9हा: ग: दया
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
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.4200
2017-18 खर#प
पड#त 1.4200
2018-19 खर#प
पड#त 1.4200

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
611
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.21.00 2.65
( 578 ) 139
े एकक हे .आर.चौ.मी नुतनलाल बकाराम पंधरे
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
वरकस
िनबध . ( 578 )
इतर
वन या सं1ेत मोडणारे े
----------- ----------काबीलका0त ( 578 )
एकुण े 1.21.00
सागुन झाडे 95, *बजा 1 .
( 578 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619),(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया
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
वष9
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड 1.2100
2017-18 खर#प
पड 1.2100
2018-19 खर#प
पड 1.2100

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
615
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 339
े एकक हे .आर.चौ.मी सखाराम डोमा तुमसरे
( 578 ) कुळाचे नाव
कुसमन तुलाराम मे-ाम
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
.कमन ज भाऊलाल नगरवाडे
( 578 ) इतर
रे शमा ज अजुन मौजे
( 578 ) सागुन 22 साजा 10 िसहना 10
बागायत गंगा बे.डोमा तुमसरे
1.21.00
2.70
------सामाईक
े
-----जांभुर 2 बोर 1 काबीलका2त द.ु द.
तर#
1 ( 578 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(619)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग7 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
0.0200 धुरे 0.0100
तुर
1.1900
धारो
0.0200
तुर
1.1900
धारो
0.0200
तुर
1.1900
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
616
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 486 ) 265
े एकक हे .आर.चौ.मी गोपीचंद रामचंद राहांगडाले
( 486 ) कुळाचे नाव
ना-हु रामचंद राहांगडाले
( 486 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
पुरनलाल रामचंद राहांगडाले
( 486 ) इतर
अनुबाई बे.रामचंद राहांगडाले
1.62.00
3.60
बागायत ------सामाईक े -----क.का काबीलका/त फे. 1.
486 द. 31. 07.2008 ( 486 )
तर#
सागुन झाडे 10, साजा 13,
वरकस
*बजा 3, िसहना 1, मेाह 2, हडड#
इतर
2, जांभरु 2 ( 486 )
----------- ----------[ इतर ]( 696 )
एकुण े 1.62.00
[ द भंडारा ड#. से. को. ऑ. बॅक
िल. भंडारा आ दवासी *व. काय.
----------- ----------सोसायट# मंगेझर# यांना द
17.2.98 रोजी 13000 6 .कज
पोटखराब (लागवड#स
घे
उन गहाण क6न दले. ]( 696 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(486),(661)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.1.6
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
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
1.5800 धारो 0.0400
धारो
1.5800 धारो 0.0400
धारो
1.5800 धारो 0.0400
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 23/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
617
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.41.00 0.80
( 497 ) 68
े एकक हे .आर.चौ.मी जमना बे.जंगली शहारे
कुळाचे नाव
जरायत 0.41.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
वरकस
िनबध . फे. 2. 497 द.
इतर
19/12/2008 . काबीलका0त
----------- ----------( 497 )
एकुण े 0.41.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 23/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.2.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग6 दया

वष9

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
0.4000 धुरे 0.0100
धारो
0.4000 धुरे 0.0100
धारो
0.4000 धुरे 0.0100
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 24/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
618
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.40.00 0.80
( 497 ) 68
े एकक हे .आर.चौ.मी जमना बे.जंगली शहारे
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जमीन महसुल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह0तांतरणावर
वरकस
िनबध . काबीलका0त फे. 2. 497
इतर
द. 19/12/2008 द.ु दगड 1
----------- ----------( 497 )
एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(661)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 24/01/2017 पय9त 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: बोळूं दा त.सा.2.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग6 दया

वष9

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
0.3900 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3900 धुरेपड 0.0100
धारो
0.3900 धुरेपड 0.0100
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 28/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
652
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 87
े एकक हे .आर.चौ.मी तेजराम सोमा राऊत
( 578 ) कुळाचे नाव
सदाराम सोमा राऊत
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
भाउिसग सोमा राऊत
( 578 ) इतर
उमेश हे मराज राऊत
( 578 ) महारा7 जमीन महसूल
बागायत अ0णा कुवरलाल राऊत
( 578 ) अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
सं
दप
हे
म
राज
राऊत
तर#
( 578 ) 36 अ नुसार ह9तांतरणावर
क
ु
समन
बे
.
हे
म
राज
राऊत
वरकस
( 578 ) िनबध. काबीलका9त ( 578 )
गंगाराम जवतु राऊत
इतर
( 578 )
भोजराज जवतु राऊत
----------- ----------( 578 )
चैतराम जवतु राऊत
( 578 )
एकुण े 1.21.00
सहसराम जवतु राऊत
( 578 )
गो*पचंद जवतु राऊत
----------- ----------( 578 )
राधे3याम बकाराम भोयर
( 578 )
5िमलाबाई
ज.हर#
धनवाते
पोटखराब (लागवड#स
( 578 )
िसतक
ु
राबाई
धनु
क
ु
सना
अयो)य)
( 578 )
बायजाबाई
बे
.
जवतु
राऊत
वग (अ) ( 578 )
बारक
ु
िसतक
ु
राऊत
वग (ब) ( 578 )
अनु ज.मंसाराम
एकुण पो 0.00.00
1.21.00 2.45
------सामाईक े -----ख
----------- ----------आकारणी 2.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी

(662)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 28/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.<.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग= दया

वष:

हं गाम

2016-17

र>बी

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
0.8800 पड 0.3000
धा.रो.
धु.प. 0.0300
1.1800 धुरेपड 0.0300
धारो
1.1800 धुरेपड 0.0300
धारो
1.1800 धुरेपड 0.0300
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 28/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
653
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 120
े एकक हे .आर.चौ.मी दौलत मनीराम .दहार9
( 578 ) कुळाचे नाव
केवलराम मनीराम दहार#
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.55.00
मालन िशवाजी .धान
( 578 ) इतर
फुलन ज बळ#राम राऊत
0.55.00
0.85
बागायत ------सामाईक े -----महारा4 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह6तांतरणावर
वरकस
िनबध. काबीलका6त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.55.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.85
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(662)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 28/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग9 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठ@
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
0.0100 धुरेपड 0.0100
तुर
0.5300
धारो
0.0100
तुर
0.5300
धारो
0.0100
तुर
0.5300
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 28/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
654
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 120
े एकक हे .आर.चौ.मी दौलत मनीराम .दहार9
( 578 ) कुळाचे नाव
केवलराम मनीराम दहार#
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.43.00
मालन िशवाजी .धान
( 578 ) इतर
फुलन ज बळ#राम राऊत
0.43.00
0.65
बागायत ------सामाईक े -----महारा4 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह6तांतरणावर
वरकस
िनबध. काबीलका6त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.43.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(662)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 28/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग9 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठ@
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
0.4200 धुरेपड 0.0100
धारो
0.4200 धुरेपड 0.0100
धारो
0.4200 धुरेपड 0.0100
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/02/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
655
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 578 ) 120
े एकक हे .आर.चौ.मी दौलत मनीराम .दहार9
( 578 ) कुळाचे नाव
केवलराम मनीराम दहार#
( 578 ) इतर अ धकार
जरायत 0.62.00
मालन िशवाजी .धान
( 578 ) इतर
फुलन ज बळ#राम राऊत
0.62.00
1.25
बागायत ------सामाईक े -----महारा4 जमीन महसूल
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
तर#
36 अ नुसार ह6तांतरणावर
वरकस
िनबध. काबीलका6त द.ु दगड 1
इतर
( 578 )
----------- ----------एकुण े 0.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(623),(662)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/02/2017 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: बोळूं दा त.सा.8.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग9 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धुरेपड 0.0200
0.6000
धारो
2017-18 खर#प
0.6000
धारो
2018-19 खर#प
0.6000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 31/01/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
687
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.50.00 1.10
( 578 ) 202
े एकक हे .आर.चौ.मी भाऊलाल लंबा सोनार
कुळाचे नाव
जरायत 0.50.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत मह- . राजाराम ढोमणे व दे व-.
राजाराम ढे ामणे 1985 पासुन
तर#
क0जा व जोत आहे .
वरकस
काबीलका1त ( 578 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.50.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(663)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 31/01/2017 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: बोळूं दा त.सा.6.6
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
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
0.4800 धु.प. 0.0200
धारो
0.4800 धु.प. 0.0200
धारो
0.4800 धु.प. 0.0200
धारो

Thursday, December 13, 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 :- बोळूं दा त.सा.-.6
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 07/03/2017 पयत अदयावत
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
732
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 155 ) 23
े एकक हे .आर.चौ.मी सो1बलाल कोद ु उईके
( 155 ) कुळाचे नाव
जयिशला केशोराव मडावी
( 155 ) इतर अ धकार
जरायत 0.22.00
सकुंतला घन/याम पंधरे
( 155 ) इतर
ढोमणू कोद ु उईके
( 578 ) उईके तुकाराम जेटुचा
बागायत यादो धाडु उईके
( 578 ) क5जा.फे.7.155 द.26/9/2006
जयतु
र
ा
धाडु
उईक
े
तर#
( 578 ) का*बलका8त ( 155 )
िसता
बे
कोद
उईक
े
ु
वरकस
( 578 ) महारा9 जमीन महसुल
उरकुड# ज रामचंद सयाम
इतर
0.22.00 0.45
------सामाईक े -----अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
----------- ----------अिधन राहुन धारण केले आहे .
एकुण े 0.22.00
का.का. ( 155 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(626)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 07/03/2017 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: बोळूं दा त.सा.7.6
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
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
0.2100 धु.प. 0.0100
धा.रो.
0.2100 धु.प. 0.0100
धा.रो.
0.2100 धु.प. 0.0100
धा.रो.

