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 :- म)घाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/03/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.7
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
10
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 148 ) 56
े एकक हे .आर.चौ.मी दे बीलाल व संपत नाईक
( 148 ) कुळाचे नाव
दे वराज व संपत नाईक
( 148 ) इतर अ धकार
जरायत 1.61.00
झेलनबाई ज /ावण
1.61.00
8.80
------सामाईक े -----ह तांतरणास बंद< - म. ज. म.
बागायत अ. 1966 कलम 36 व 36 अ
अ=वये ह तांतरणास बंद<
तर#
वारस फे. न.53 द.
वरकस
3/9/88,िसलींग ( 53 )
इतर
इतर
----------- ----------फे. न. 2/1/04 ( 148 )
एकुण े 1.61.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 8.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(310)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/03/2017 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: म3घाटोला त.सा.5.7
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग6 दया

वष>

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभAळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड<साठC
संचनाचे
मE 1पकाखालील 5े
नभAळ 1पकाखालील 5े
उपलDध नसलेली साधन
मEणाचा 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
0.0100
0.0000
तुर
1.6000
धारो
0.0100
तुर
1.6000
धारो
0.0100
तुर
1.6000
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 :- म)घाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 13/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.7
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
162
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 156 ) 128
े एकक हे .आर.चौ.मी बकाराम लखा नरवास
( 156 ) कुळाचे नाव
दसाराम लखा नरवास
( 156 ) इतर अ धकार
जरायत 1.09.00
आसाराम लखा नरवास
1.09.00
6.20
------सामाईक े -----वारस
बागायत वारस फे./.56 /156
द.25/7/2005
( 156 )
तर#
ह
तां
त
रणास
बंद; - म. ज. म.
वरकस
अ. 1966 कलम 36 व 36 अ
इतर
अ<वये ह तांतरणास बंद;
----------- ----------िसलींग ( 256 )
एकुण े 1.09.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 6.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(307)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 13/01/2017 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: म2घाटोला त.सा./.7
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग4 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;साठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
-मांक
EFयेकाखालील 5े
जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
1.0800
धारो
0.0100
तुर
1.0800
धारो
0.0100
तुर
1.0800
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 :- म)घाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 13/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.7
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
163
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.16.00 0.90
( 135 ) 55
े एकक हे .आर.चौ.मी दे वाजी जगलाल ग8धय9
कुळाचे नाव
जरायत 0.16.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत फे. न. 21/1/2002 िसलींग
वाटप
( 135 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.16.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(288),(314)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 13/01/2017 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: म0घाटोला त.सा.2.7
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
लागवडBसाठC
संचनाचे
मE 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलDध नसलेली साधन
मEणाचा 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
0.1600
धारो
0.1600
धारो
0.1600
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 :- म)घाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 09/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.7
गट -मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
164
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 344 ) 122
े एकक हे .आर.चौ.मी कांताबाई यशवंत संहमारे
1.08.00 6.20
] ( 344 ) कुळाचे नाव
[ राधनबाई बेवा ग/दलाल
जरायत 1.08.00
सोरले
इतर अ धकार
( 344 ) आ.दवासी खातेदार
जयतलाल ग/दलाल सोरले
( 344 ) सदर जमीन म.ज.म.सं हता
बागायत ईमलाबाई नंदलाल हवारे
( 344 ) 19660या कलम 36 व 36अ ला
शां
त
ाबाई
रामदास
ये
र
क
े
तर#
1.08.00 6.20
------सामाईक
े
-----अिधन राहुन धारण केलेली आहे
वरकस
( 256 )
इतर
इतर
----------- ----------िसलीग ( 256 )
एकुण े 1.08.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 6.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(307)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 09/12/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: म/घाटोला त.सा.4.7
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग5 दया

वष<

हं गाम

2016-17

र6बी
खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

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
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
उ.धान 1.0000
0.0200
तुर
1.0600
धारो
0.0200
तुर
1.0600
धारो
0.0200
तुर
1.0600
धारो

