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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 12/03/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
73
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 38 ) 1
े एकक हे .आर.चौ.मी अ न7 धन व.दामा वालदे
( 38 ) कुळाचे नाव
अ.पा.क.पारबता बे.दामा वालदे
( 38 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
चंभ-बाई ज.सुयभान
ट/ भु णकर
इतर
0.81.00 0.40
बागायत ------सामाईक े -----1 दब
ु 0ण दगड आहे ( 38 )
क*बल
का1त वाटपतर#
अ2याधीन
राहुन धारन केलेले
वरकस
शासनाचे प4रप 5मांक मृदाता
इतर
1078 (707) 16 द. 26/3/79
----------- ----------अ7वये मृदसंधारन कजमाफ केले
एकुण े 0.81.00
फे.नं. द.19/3/85 ( 38 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.40
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(46),(48)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 12/03/2017 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: सोदलाग:द# त.सा.5.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग: दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वGप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.4000 पड#त 0.4100
धा.रो.
0.4000 पड#त 0.4100
आव2या
0.4000 पड#त 0.4100
आव2या

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
74
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 12 ) 8
े एकक हे .आर.चौ.मी मनीराम अंबर ये8ले
( 12 ) कुळाचे नाव
जनाबाई ज.रामचं. कळाम
( 12 ) इतर अ धकार
जरायत 1.04.00
अनुबाई ज.बळ#राम कुमळे
( 12 ) इतर
बेनुबाई ज.तुलाराम कुमळे
( 12 )
बागायत सोनाबाई ज.ठु ना लटये
द.5/1/2000 ( 12 )
(
12
)
तानाबाई
ज.हर#चं
.
राऊत
इतर
तर#
1.04.00 0.45
------सामाईक े -----का*बलका2त वाटप- वारस
वरकस
ह3काने 36 अ4यािधन राखुन
इतर
धारन केलेले शास कय प7रप क
----------- ----------8. मृदासा 1008, (707 )
एकुण े 1.04.00
16 दनांक 26/3/79 अ4वये मृद
संधारण कज माफ फे.नं.
----------- ----------30 द.19/3/85 ( 30 )
दब
ु ;ण दगड 1 ( 30 )
पोटखराब (लागवड#स
महारा<
जिमन महसूल
अयो)य)
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
वग (अ) अिधन
राह
न
धारण केलेली आहे
ू
वग (ब) म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
एकुण पो 0.00.00
कलम 36 व 36अ नुसार
ख
ह2तातरणावर िनबध ( 30 )
----------- ----------आकारणी 0.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(44),(47)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/12/2016 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: सोदलाग>द# त.सा.8.20
तालुका: गोरे गाव
िज8हा: ग> दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ=ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ=ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.0000
धा.रो.
0.0400
तुर
1.0000
धा.रो.
0.0400
तुर
1.0000
धा.रो.
0.0400
तुर

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 18/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
75
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 38 ) 10
े एकक हे .आर.चौ.मी जनाबाई ज.रामचं9 कळाम
( 38 ) कुळाचे नाव
मिनराम अंबर ये ले
0.86.00 0.35
जरायत 0.86.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बल का/त . वाटप जमीन
(
38
)
तर#
महारा0
जिमन महसूल
वरकस
अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
इतर
अिधन राहून धारण केलेली आहे
----------- ----------( 38 )
एकुण े 0.86.00
शासन प3रप क 4 मृदसंदन
1078 (707) द 26-3-79 अ6वये
----------- ----------मृदसंधारण कजमाफ फे.4.३०
द.19/3/85 ( 38 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(38),(42),(47)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 18/09/2016 पय<त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: सोदलाग:द# त.सा.4.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग: दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ?ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8300
धा.रो.
0.0300
तुर
0.8300
धा.रो.
0.0300
तुर
0.8300
धा.रो.
0.0300
तुर

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 18/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
76
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.84.00 0.40
( 38 ) 29
े एकक हे .आर.चौ.मी शामलाल तोलु भोयर
कुळाचे नाव
जरायत 0.84.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- जिमन महसूल
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
तर#
अिधन
राह
न
धारण केलेली आहे
ू
वरकस
( 38 )
इतर
शासन प1रप क कृ म.मृद ु सं /
----------- ----------1078 (707) द 26-3-79 अ3वये
एकुण े 0.84.00
मृदस
ु ंधारण कज माफ ( 38 )
इतर
----------- ----------का का वाटप ( 10061 )
भुधारक आ दवासी जिमन
पोटखराब (लागवड#स
ह5तातरणास
मनाई ( 10061 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.40
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(42),(48)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 18/09/2016 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: सोदलाग7द# त.सा.8.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग7 दया

वष:

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ=ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ=ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8200 धुरे 0.0200
धा.रो.
0.8200 धुरे 0.0200
धा.रो.
0.8200 धुरे 0.0200
धा.रो.

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
77
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 30 ) 34
े एकक हे .आर.चौ.मी राम7साद सदाराम फरदे
( 30 ) कुळाचे नाव
गंगासागर ललीतकुमार दहार#
( 30 ) इतर अ धकार
जरायत 0.87.00
बाबुलाल सदाराम फरदे
( 30 ) इतर
हरन शंकर जोशी
0.87.00 0.35
24-11-2000 ( 19 )
बागायत ------सामाईक े -----इतर
तर#
शासन प/रप क 0. म.मृद ु
वरकस
सं / 1078 (707) द 26-3-79
इतर
अ2वये मृदसंधारण कजमाफ
----------- ----------द.19/3/89 ( 30 )
एकुण े 0.87.00
इतर
का*बलका4त वाटप जमीन
----------- ----------( 38 )
महारा5 जिमन महसूल
पोटखराब (लागवड#स
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
अयो)य)
अिधन
राह
न
धारण केलेली आहे
ू
वग (अ) म.ज.अ.अिधिनयम
1966 चे
वग (ब) कलम 36 व 36अ नुसार
एकुण पो 0.00.00
ह4तातरणावर िनबध ( 38 )
ख
----------- ----------आकारणी 0.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(44),(48)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/12/2016 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: सोदलाग8द# त.सा.0.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग8 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
7Dयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8300
धा.रो.
0.0400
तुर
0.8300
धा.रो.
0.0400
तुर
0.8300
धा.रो.
0.0400
तुर

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 18/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
78
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 38 ) 35
े एकक हे .आर.चौ.मी 7ीराम राजाराम नखाते
( 38 ) कुळाचे नाव
य*बराम राजाराम नखाते
( 38 ) इतर अ धकार
जरायत 0.53.00
तेजराम राजाराम नखाते
( 38 ) इतर
मेदनबाई ज.दे वाजी तु.पट
( 38 )
बागायत गंगाबाई ज.बकाराम स/दरकर
द.20/12/93 ( 14 )
0.53.00
0.30
------सामाईक
े
-----राजाराम
कालुराम नखाते
तर#
यास
काबील
का0त जिमन
वरकस
भुमीधार# ह3कावर दे 4यात आल
इतर
( 14 )
----------- ----------5ी.को.*व.व.रा.ना.त.साहे ब
एकुण े 0.53.00
ग6 दया यांचे भु.7 28 अ 15/6667 चे आदे शानुसार ( 14 )
----------- ----------फे.+.
24/2/2016 ( 40 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(42),(48),(54)

सीमा आ ण भुमापन िच8हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 18/09/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: सोदलाग6द# त.सा.7.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग6 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
म7 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
म7णाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.5000 पड#त 0.0300
धा.रो.
0.5000 पड#त 0.0300
धा.रो.
0.5000 पड#त 0.0300
धा.रो.

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 18/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
79
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 38 ) 35
े एकक हे .आर.चौ.मी 7ीराम राजाराम नखाते
( 38 ) कुळाचे नाव
य*बराम राजाराम नखाते
( 38 ) इतर अ धकार
जरायत 0.46.00
तेजराम राजाराम नखाते
( 38 ) इतर
मेदनबाई ज.दे वाजी तु.पट
( 38 ) 21-12-93 ( 14 )
बागायत गंगाबाई ज.बकाराम स/दरकर
0.46.00
0.25
------सामाईक
े
-----वारस ह0काने ( 14 )
तर#
इतर
वरकस
24/2/2016 1ी को .*व. रा.खरा
इतर
ना. त. साहे ब ग2 दया यांचे
----------- ----------भू.4.28 अ 15/66/68 चे आदे श
एकुण े 0.46.00
नुसार राजाराम कालुराम नखाते
यास क*बल का5त जमीन
----------- ----------भूिमधार# ह0कावर दे 8यात
आली. दब
ु 9न दगड ( 40 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(42),(48)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 18/09/2016 पय;त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: सोदलाग2द# त.सा.4.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
म7 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
म7णाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.4000 पड#त 0.0600
धा.रो.
0.4000 पड#त 0.0600
धा.रो.
0.4000 पड#त 0.0600
धा.रो.

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
112
भोगवटादार
वग -1
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
1.03.00 0.15
( 35 ) 21, 39
े एकक हे .आर.चौ.मी ओमकार बलीराम काठे वार
कुळाचे नाव
1.03.00 0.15
जरायत 1.03.00
------सामाईक 4े -----इतर अ धकार
इतर
( 35 ) का*बलका3त वाटप जिमन
बागायत हे तराम बलीराम काठे वार
( 35 ) ( 35 )
सुखदे व बलीराम काठे वार
तर#
( 35 )
.भाबाई
शािलकराम
करसान
द.29/11/07 ( 35 )
वरकस
( 35 ) म. ज.म. अिधिनयम कलम
संतकलाबाई पितराम करसान
इतर
( 35 ) 36 व 36 अ ला आधीन राहून
रामकलाबाई चैतराम भंडार#
----------- ----------( 35 ) धारण लेलेली म.ज.अ.अिधिनयम
तुळजाबाई बे.बलीराम काठे वार
0.00.00 0.00
1966 चे कलम 36 व 36अ नुसार
एकुण े 1.03.00
------सामाईक े -----ह3तातरणावर िनबध ( 35 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(44)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/12/2016 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: सोदलाग7द# त.सा.8.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग7 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ?ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
धा.रो. 0.5000
बोड# 0.5300
धा.रो. 0.5000
बोड# 0.5300
0.5000
धा.रो.
बोड# 0.5300

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 18/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
66
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 30 ) 30
े एकक हे .आर.चौ.मी 7पचंद इ9साराम घासले
( 30 ) कुळाचे नाव
सुबनबाई बे. )यािनराम
जरायत 0.60.00
परसगाये
इतर अ धकार
( 30 ) इतर
सुलकाबाई ज.दाद ु ये ले
( 30 ) वारस ह2काने द. 30/6/94
बागायत चंभ/ िभवराम चाकाटे
( 30 ) भुधारन आ दवासी जिमन
राम0साद
सदाराम
फरदे
तर#
( 30 ) ह4तातरन मनाई ( 4 )
बाबु
ल
ाल
सदाराम
फरदे
वरकस
( 30 ) इतर
गंगासागर लिलत दहार#
इतर
( 30 ) का. का. वाटप 36 व 36अ ला
हरन शंकर जोशी
----------- ----------0.60.00 0.25
------सामाईक े -----आधीन राहुन धारन केलेले ( 15 )
द.30/6/94 वारस 0माणे
एकुण े 0.60.00
( 15 )
----------- ----------महा.रा5य जिमन महसुल
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
पोटखराब (लागवड#स
36
अ
ला
अिधन
राहुन धारण
अयो)य)
क
े
ले
आहे
(
15
)
वग (अ) इतर
वग (ब) द.1/9/05 ( 30 )
एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(42),(48)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 18/09/2016 पय=त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: सोदलाग7द# त.सा.8.20
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग7 दया

वष=

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ@ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठB
संचनाचे
मD 0पकाखालील 4े
नभ@ळ 0पकाखालील 4े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.6000
धा.रो.
0.6000
धा.रो.
0.6000
धा.रो.

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 :- सोदलाग द*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 28/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
67
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 29 ) 7
े एकक हे .आर.चौ.मी लखन चंदल
ु ाल राऊत
( 29 ) कुळाचे नाव
हे मलता कशोर लटये
( 29 ) इतर अ धकार
जरायत 1.07.00
बारजाबाई बे.चंदल
ु ाल राऊत
1.07.00
0.50
------सामाईक े -----इतर
बागायत क*बल का/त वाटप जिमन
(
29
)
तर#
द.17/12/04
( 29 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.07.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(29),(47)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 28/12/2016 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: सोदलाग2द# त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 4े
वष;
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वGप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.0700
2017-18 खर#प
पड#त 1.0700
2018-19 खर#प
पड#त 1.0700

