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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 07/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
221/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 697 ) 429
े एकक हे .आर.चौ.मी कोमे6र साहे बलाल रहांगडाले 1.80.00 9.00
कुळाचे नाव
जरायत 1.80.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसिलंग वाटप
रा.मा...2/अ.65
(7)/2004-05
तर#
नु
स
ार
तहसीलदार
हं सा मोहने
वरकस
यांचेकडू न वाटप. ( 697 )
इतर
----------- ----------एकुण े 1.80.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 9.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(782),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 07/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग1 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8000 पड 1.0000
ितळ
0.8000 पड 1.0000
ितळ
0.8000 पड 1.0000
ितळ

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 07/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
221/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.53.00 2.65
( 697 ) 428
े एकक हे .आर.चौ.मी माक6डराव हौसलाल मौदे कर
कुळाचे नाव
जरायत 0.53.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसिलंग वाटप ,मा.तहसीलदार
हं
स
ा मोहने गोरे गाव यांचे
तर#
कायालयातील
रा.मा.क .2 अ.65
वरकस
(7) 2004-05 नुसार वाटप ( 697 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.53.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(782),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 07/10/2016 पय6त 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: पुरगांव त.सा./.9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
वष6
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 संपूण
पड#त 0.5300
वष
2017-18 संपूण
पड#त 0.5300
वष
2018-19 संपूण
पड#त 0.5300
वष

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
275
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.20.00 5.75
( 716 ) 278
े एकक हे .आर.चौ.मी ग6दलाल /बसन श6डे
कुळाचे नाव
जरायत 1.20.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन धारक ( 320 )
इतर
तर#
1 प/क0 *वह#र ( 716 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.20.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(320),(783),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.2.9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग3 दया

वष;

हं गाम

2016-17 खर#प
2017-18 खर#प
2018-19 खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200 पा4याखाली 0.1800
तुर
1.0000
धारो
0.0200
तुर
1.0000
धारो
0.0200
तुर
1.0000
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
277
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 524 ) 157
े एकक हे .आर.चौ.मी शरवंता राधेलाल भोयर
( 524 ) कुळाचे नाव
अ*वनाश राधेलाल भोयर
( 524 ) इतर अ धकार
जरायत 1.34.00
.मीला हर#चंद धनभाते
1.34.00
5.95
------सामाईक े -----इतर
बागायत द 14/1/99 ( 280 )
इतर
तर#
िसलींग जमीन धारक नो 1
वरकस
320 ( 320 )
इतर
वारस
----------- ----------13/9/2005 ( 524 )
एकुण े 1.34.00
इतर
द महा 2टे ट को लॅड
----------- ----------डे 4हलपम5ट ब6क मुंबई उपशाखा
ग8 दया कडे द 15/5/81 रोजी
पोटखराब (लागवड#स
9000 9 गहाण क9न दे ले.
अयो)य)
( 716 )
वग (अ) म.ज.म.अिधिनयम १९६६ चे
वग (ब) कलम ३६ व ३६ अ नुसार
एकुण पो 0.00.00
ह2तांतरणास िनबध. ( 716 )
ख
----------- ----------आकारणी 5.95
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(280),(320),(524),(783),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच>हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 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: पुरगांव त.सा.1.9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग8 दया

वष9

हं गाम

2016-17 खर#प
2017-18 खर#प
2018-19 खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0400 पा?याखाली 0.9000
तुर
0.3000
धारो
0.0400
तुर
0.3000
धारो
0.0400
तुर
0.3000
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
278
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 320 ) 307
े एकक हे .आर.चौ.मी हमीदखॉ मोहमदखॉ मुसलमान 0.63.00 2.10
कुळाचे नाव
जरायत 0.63.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसिलंग जमीन धारक 320
नो./.
( 320 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.63.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(783),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा./.9
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग1 दया

वष:

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0300
तुर
0.6000
धारो
0.0300
तुर
0.6000
धारो
0.0300
तुर
0.6000
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
306/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
2.00.00 9.80
( 700 ) 437
े एकक हे .आर.चौ.मी रामाजी बुधा वाघाडे
कुळाचे नाव
जरायत 2.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.31/12/2012 ( 697 )
इतर
तर#
मा.तहसीलदार हं सा मोहने
वरकस
यांचे कायालयातील रा. मा.
इतर
-.2अ.65(1) 2004-05 नुसार
----------- ----------वाटप द.29.3.2013 ( 700 )
एकुण े 2.00.00
िसिलंग वाटप, द.18/5/2013
( 700 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 9.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(700),(783),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.-.9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
धारो 1.0000
पड 1.0000
धारो 1.0000
पड 1.0000
1.0000
धारो
पड 1.0000

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
306/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.27.00 6.25
( 697 ) 428
े एकक हे .आर.चौ.मी माक6डराव हौसलाल मौदे कर
कुळाचे नाव
जरायत 1.27.00
इतर अ धकार
इतर
31/12/2012 ( 697 )
बागायत मा.
तहसीलदार हं सा मोहने
तर#
गोरे
ग
ाव
यांचे कायालयातील
वरकस
आदे श रा.मा.-.2/अ 65(7)/2004इतर
05 नुसार वाटप. ( 697 )
----------- ----------िसिलंग वाटप ( 697 )
एकुण े 1.27.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 6.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(783),(813),(827)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय6त 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: पुरगांव त.सा.-.9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया

वष6

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.1000 पड#त 0.4000
तुर
धारो 0.6700
0.1000
ितळ
0.1000
तुर
धारो 0.6700
0.1000
ितळ
0.1000
तुर
धारो 0.6700
0.1000
ितळ

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
306/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.17.00 5.70
( 697 ) 430
े एकक हे .आर.चौ.मी शामु ब ळराम उरकुडे
कुळाचे नाव
जरायत 1.17.00
इतर अ धकार
इतर
3/12/2012 ( 697 )
बागायत मा.तहसीलदार
हं सा मोहने
तर#
यां
च
े
कायालयातील
रा.मा.-.2.अ
वरकस
65(07) 2004-05 नुसार वाटप.
इतर
िसिलंग वाटप ( 697 )
----------- ----------एकुण े 1.17.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(783),(813)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.-.9
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग0 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
वष:
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 संपूण
पड#त 1.1700
वष
2017-18 संपूण
पड#त 1.1700
वष
2018-19 संपूण
पड#त 1.1700
वष

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 09/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
311
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 474 ) 280
े एकक हे .आर.चौ.मी सुकराम गोदर6 राहांगडाले
( 474 ) कुळाचे नाव
नेतराम गोदर# राहांगडाले
( 474 ) इतर अ धकार
जरायत 0.34.00
कौतुका गु-नीलाल तुरकर
( 474 ) इतर
उदासन /ीपत 0रनाईत
( 474 ) अित3मण वाटप न4द 3.321
बागायत हे तराम गोदर# राहांगडाले
( 474 ) ( 321 )
मोडकन
गोदर#
राहां
ग
डाले
तर#
0.34.00 0.45
------सामाईक
े
-----इतर
वरकस
13/9/ ( 474 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.34.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(783),(821)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 09/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.3.9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग4 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड6साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
0.3300
धारो
0.0100
तुर
0.3300
धारो
0.0100
तुर
0.3300
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
402/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
2.00.00 9.25
( 697 ) 431
े एकक हे .आर.चौ.मी धम67 भाऊदास जांभुळकर
कुळाचे नाव
जरायत 2.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 31/12/2012,िसिलंग िसिलंग
वाटप
( 697 )
तर#
मा.तहसीलदार
हं सा मोहने
वरकस
गोरे गाव यांचे कायालयातील
इतर
रा.मा...2/अ- 65(7)/2004-05
----------- ----------नुसार वाटप ( 697 )
एकुण े 2.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 9.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग0 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ?ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD /पकाखालील 3े
नभ?ळ /पकाखालील 3े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
FGयेकाखालील 3े
वष<
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वIप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 र1बी
0.4000
चना
0.1000
पोपट
खर#प
पा2याखाली 2.0000
2017-18 खर#प
पा2याखाली 2.0000
2018-19 खर#प
पा2याखाली 2.0000

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
402/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
2.00.00 9.25
( 697 ) 432
े एकक हे .आर.चौ.मी वामन न6थु मे7ाम
कुळाचे नाव
जरायत 2.00.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसिलंग वाटप --मा.तह.साहे ब
हं
स
ा मोहने गोरे गांव यांचे
तर#
कायालयातील
रा.मा...3/अ-65
वरकस
(7) 2004-05 नुसार
इतर
वाटप. द.31/12/2012 ( 697 )
----------- ----------एकुण े 2.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 9.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(698),(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
म7 /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलBध नसलेली साधन
म7णाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
D6येकाखालील 3े
वष;
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 2.0000
2017-18 खर#प
पड#त 2.0000
2018-19 खर#प
पड#त 2.0000

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
402/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.54.00 2.50
( 697 ) 434
े एकक हे .आर.चौ.मी सुकराम मंसाराम खो6ागडे
कुळाचे नाव
जरायत 0.54.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसिलंग वाटप--मा.तह.साहे ब
हं
स
ा मोहने गोरे गांव यांचे
तर#
कायालयातील
रा.मा...2/अ-65
वरकस
(7) 2004-05 नुसार
इतर
वाटप. द.31/12/2012 ( 697 )
----------- ----------एकुण े 0.54.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(696),(716),(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
वष;
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.5400
2017-18 खर#प
पड#त 0.5400
2018-19 खर#प
पड#त 0.5400

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
426/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.83.00 4.00
( 697 ) 430
े एकक हे .आर.चौ.मी शामु ब ळराम उरकुडे
कुळाचे नाव
जरायत 0.83.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.17/12/2003 नुसार दु .ती
आदे
श
ा/माणे
तलावाची
पाळ
व
तर#
पाटाची
द
.ती
अं
म
ल
कायम
.
ु
वरकस
.वा र# अ.प1 तालुका िनर# क
इतर
भूमी अिभलेख गोरे गाव . ( 506 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.83.00
मा. तहिसलदार हं सा मोहणे
गोरे गाव यांचे कायालयाितल
----------- ----------रा.मा.4. २ / अ ६५ ( ७) २००४०५ नुसार िसिलंग वाटप, द.
पोटखराब (लागवड#स
३१/१२/२०१२ ( 697 )
अयो)य)
िसिलंग वाटप ( 697 )
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 4.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच=हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.4.9
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग> दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
वष:
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.0300
पाळ
पा?याखाली 0.8000
2017-18 खर#प
0.0300
पाळ
पा?याखाली 0.8000
2018-19 खर#प
0.0300
पाळ
पा?याखाली 0.8000

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
426/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.98.00 9.50
( 697 ) 433
े एकक हे .आर.चौ.मी राजकुमार गो/वंदा कोठे वार
कुळाचे नाव
जरायत 1.98.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत मा. तहिसलदार हं सा मोहणे
यां
च
े कयालयाितल रा.मा. ..
तर#
२/अ
६५ (७ ) २००४-०५ नुसार
वरकस
िसिलंग वाटप, ३१/ १२ / 20१२
इतर
( 697 )
----------- ----------िसिलंग वाटप ( 697 )
एकुण े 1.98.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 9.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(697),(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 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: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग8 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
वष9
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.9800
2017-18 खर#प
पड#त 1.9800
2018-19 खर#प
पड#त 1.9800

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 11/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
426/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.46.00 7.00
( 697 ) 434
े एकक हे .आर.चौ.मी सुकराम मंसाराम खो6ागडे
कुळाचे नाव
जरायत 1.46.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत मा. तहिसलदार हं सा मोहणे
गोरे
गंव यांचे कायालयाितल
तर#
रा.मा.
.. २/ अ ६५ ( ७) २००४ वरकस
०५ नुसार िसिलंग वाटप 31/ 12 /
इतर
2012 ( 697 )
----------- ----------िसिलंग वाटप ( 697 )
एकुण े 1.46.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 7.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(696),(784),(814)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 11/10/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा...9
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग6 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
वष;
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.4600
2017-18 खर#प
पड#त 1.4600
2018-19 खर#प
पड#त 1.4600

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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 13/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
629
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
नांव
0.78.00 3.50
] ( 838 )
े एकक हे .आर.चौ.मी [ रमेश दौलतराव भेलावे
( 838 )
आलोक रमेश भेलावे
( 838 )
जरायत 0.78.00
-नेहलता महे श वासिनक
( 838 )
वालीं/ा कशोरकुमार दे श0तार
0.78.00 3.50
बागायत ------सामाईक े -----तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.78.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.50

खाते *मांक
215
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
24/5/1994 ( 277 )
इतर
मा 2 118/60 अ(5) 75-76
द. 24/1/76 3माने ( 320 )
िसिलंग जमीन धारक ( 320 )
इतर
18/5/2012 ( 682 )
इतर
1 प5क6 *वह#र ( 716 )

----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(682),(788),(820),(825)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 13/10/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.2.9
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग8 दया

वष:

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.7000 पड#त 0.0800
धारो
0.7000 पड#त 0.0800
धारो
0.7000 पड#त 0.0800
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 06/11/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
793/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.15.00 0.75
( 640 ) 96
े एकक हे .आर.चौ.मी मंजुळा रामचंद दे व
0.83.00 4.25
( 640 ) कुळाचे नाव
-ीधर जग/नाथ दलाल
0.98.00 5.00
जरायत 0.98.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत 30/3/2008,संपादनामुळे कमी
0.23
आर . ( 572 )
तर#
इतर
वरकस
26/10/2009 ( 613 )
इतर
इतर
----------- ----------23/3/2011 ( 640 )
एकुण े 0.98.00
इतर
20/6/2011 ( 655 )
----------- ----------इतर
िसलींग 320, सरकार#
पोटखराब (लागवड#स
प4टे
दार . ( 716 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(789),(825)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 06/11/2017 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: पुरगांव त.सा.5.9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग6 दया

वष9

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0300
तुर
0.9500
धारो
0.0300
तुर
0.9500
धारो
0.0300
तुर
0.9500
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
794/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 320 ) 307
े एकक हे .आर.चौ.मी हमीदखॉ मोहमदखॉ मुसलमान 0.48.00 3.55
कुळाचे नाव
जरायत 0.48.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलीगं जमीन धारक ,
सरकार#
प/टे दार . ( 320 )
तर#
इतर
वरकस
30/3/2008 ,संपादनामुळे
इतर
कमी . ( 572 )
----------- ----------इतर
20/6/2011 ( 655 )
एकुण े 0.48.00
े

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.55
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(789),(825)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/10/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: पुरगांव त.सा.2.9
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग3 दया

वष:

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.4600
धारो
0.0200
तुर
0.4600
धारो
0.0200
तुर
0.4600
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
849
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 716 ) 299
े एकक हे .आर.चौ.मी कोद ु भुरा चामलाटे
( 806 ) कुळाचे नाव
दे व-. कोद ु चामलाटे
( 806 ) इतर अ धकार
जरायत 0.21.00
मदन कोद ु चामलाटे
( 806 ) इतर
पंचफुला केवलचंद राऊत
( 806 ) सरकार# प9टे दार,िसिलंग
बागायत िनमला योगराज काळसप3
( 806 ) ( 321 )
मीना
मनोहर
ने
व
ारे
तर#
( 806 )
क
ु
मे
4
र#
कत5चं
द
ने
व
ारे
वरकस
( 806 )
*वना संद#प ठाकरे
इतर
( 806 )
7शांत िचंतामण सरवरे
----------- ----------( 806 )
पारबता कोद ु चामलाटे
0.21.00 0.30
एकुण े 0.21.00
------सामाईक े ---------------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(791),(817)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/10/2016 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: पुरगांव त.सा.;.9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग< दया

वष9

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
0.2000
धारो
0.0100
तुर
0.2000
धारो
0.0100
तुर
0.2000
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
885
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 470 ) 51
े एकक हे .आर.चौ.मी योगराज ,टकाराम /बसेन
( 470 ) कुळाचे नाव
लोके-र टकाराम *बसेन
( 470 ) इतर अ धकार
जरायत 0.34.00
व.सला घन0याम पटले
( 470 ) इतर
चं1कला उदे लाल बोपचे
( 470 ) सरकार# प5टे दार,िसिलंग
बागायत इं 1कला पुरनलाल ठाकरे
0.34.00
0.25
( 321 )
------सामाईक
े
-----तर#
इतर
वरकस
द 13/9 ( 470 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.34.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(470),(791),(817)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/10/2016 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: पुरगांव त.सा.8.9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग9 दया

वष9

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100 पड#त 0.1200
तुर
0.2100
धारो
0.0100
तुर
0.2100
धारो
0.0100
तुर
0.2100
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 :- पुरगांव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.9
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
886
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 420 ) 186
े एकक हे .आर.चौ.मी केशर सुखराम पटले
( 420 ) कुळाचे नाव
खुरन बे.िलखन *बसेन
( 420 ) इतर अ धकार
जरायत 0.22.00
खोमे.र# नेमचंद ठाकरे
( 420 ) इतर
)यानचंद िलखन *बसेन
( 420 ) सरकार# पटटे दार ( 321 )
बागायत फुलन योगराज रहांगडाले
( 420 ) इतर
लु
स
ा
कसनलाल
पटले
तर#
( 420 )
सोहनलाल
िलखन
*बसे
न
द 17/1/2000 ( 420 )
वरकस
( 420 )
िललाराम 1ेमलाल *बसेन
इतर
0.22.00 0.15
------सामाईक े ---------------- ----------एकुण े 0.22.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(420),(791),(817)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/10/2016 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: पुरगांव त.सा.4.9
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग5 दया

वष9

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100 पड 0.0100
तुर
0.2000
धारो
0.0100
तुर
0.2000
धारो
0.0100
तुर
0.2000
धारो

