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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
59
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1266 ) 101
े एकक हे .आर.चौ.मी .हरालाल लहु .करसान
( 1266 ) कुळाचे नाव
मोहनलाल लहु करसान
( 1266 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
िसिशनव लहू करसान
( 1266 ) इतर
कौसल हरामन करसान
0.81.001.10
बागायत ------सामाईक े -----महारा0 जिमन महसुल
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
तर#
36
अ
ला
अिधन
राहुन धारन
वरकस
केलेली आहे . काबील का2त.
इतर
( 1030 )
----------- ----------एकुण े 0.81.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 4.
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग5 दया
10
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
वष9
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.0200
0.0000
तुर
0.7900
धारो
2016-17 खर#प
0.0200
तुर
0.7900
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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
64/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.003.00
( 1266 ) 174
े एकक हे .आर.चौ.मी ग 0वंददास सुरजरतन डागा
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त ( 1280 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 14/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 1.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
धारो
2016-17 खर#प
1.6000 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 16/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
64/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.003.00
( 1266 ) 173
े एकक हे .आर.चौ.मी गोपालदास सुरजरतन डागा
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत फे... 275 द.15/02/89
(
275
)
तर#
इतर
वरकस
मा.उप*वभागीय अिधकार#
इतर
साहे ब ग2 दया कायालयीन
----------- ----------रे .फे.न.1/अ-1/66-67
एकुण े 1.62.00
द.14/7/67 , यांचे चे आदे शा
नुसार सदर जिमन काबील का3त
----------- ----------मुकरर कर4यात आली व वाटप
कर4यात आली. ( 973 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 16/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. ..
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
धारो
2016-17 खर#प
1.6000 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 16/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
65/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.003.00
( 1266 ) 171
े एकक हे .आर.चौ.मी सुरेशकुमार चांदरतन डागा
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.15/02/89 का.का. ( 275 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 16/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 0.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग1 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
तुर
धान
2016-17 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
तुर
धान

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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 16/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
65/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
1.62.003.00
( 1266 ) 172
े एकक हे .आर.चौ.मी रमेशकुमार चांदरतन डागा
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-तकार ( 1281 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1281),(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 16/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 1.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
धारो
2016-17 खर#प
1.6000 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 17/01/2017 पयत अदयावत
10
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
( 768 ) 6
े एकक हे .आर.चौ.मी दामोदर केशोराव इगंळे
( 768 ) कुळाचे नाव
अशोक केशोराव इगंळे
( 768 ) इतर अ धकार
जरायत 2.43.00
संजय चं.शेखर इगंळे
( 768 ) इतर
शोभाताई चं.शेखर इगंळे
( 768 )
बागायत अजय कमलाकर इं गळे
द.04/07/88 , उप*वभागीय
(
768
)
छ1नु
ब
ाई
कमलाकर
इं
ग
ळे
अिध.
ग7 दया यांचे
तर#
( 768 ) 8.29/MLR/1966/MAHXLI/1966
ु
*वकास
उफ
*पं
ट
मनोहर
वरकस
इं गळे
9माणे वग 2 ची जिमन वग 1
इतर
( 768 ) आदे शा अ1वेय कर:यात आली.
पु4पाताई बे मनोहर इं गळे
----------- ----------( 223 )
2.43.0013.50
------सामाईक े -----एकुण े 2.43.00
इतर
द.05/07/2002 का.का. ( 768 )
----------- ----------वारस
द. 29/11/2012 ( 1213 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 13.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 17/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 8.
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया
10

वष9

हं गाम

2015-16

र;बी

2016-17

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
0.0200 धुरे 0.0100
तुर
धारो 2.4000
2.4100 तुर 0.0200
धारो
2.4100 तुर 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
88
भोगवटादार
वग -1
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 768 ) 6
े एकक हे .आर.चौ.मी दामोदर केशोराव इगंळे
( 768 ) कुळाचे नाव
अशोक केशोराव इगंळे
( 768 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
संजय चं.शेखर इगंळे
( 768 ) इतर
शोभाताई चं.शेखर इगंळे
( 768 ) उप*वभागीय अिधकार# साहे ब
बागायत अजय कमलाकर इं गळे
( 768 ) यांचे आदे श 7.
छ1नु
ब
ाई
कमलाकर
इं
ग
ळे
तर#
( 768 ) 29/एम.एल.आर.कोड
ु
*वकास
उफ
*पं
ट
मनोहर
इं
ग
ळे
वरकस
( 768 ) 1966/एम.एच.ए8स.एल.
पु4पाताई बे मनोहर इं गळे
इतर
0.81.00 4.50
------सामाईक े -----आई,1966 9माने वग -2 ची
----------- ----------जिमन वग -1 आदे शानवये
एकुण े 0.81.00
कर:यात आली. फे.7.223
द.4/7/88 ( 233 )
----------- ----------इतर
द.5/7/02 ( 768 )
पोटखराब (लागवड#स
वारस
अयो)य)
द. 29/11/2012 का.का.
वग (अ) ( 1213 )
वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 4.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(223),(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 7.
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग; दया
10
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
वष9
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.7900 धुरे 0.0200
धारो
2016-17 खर#प
0.7900 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 16/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
89
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1266 ) 684
े एकक हे .आर.चौ.मी पु7पकुमार छगनलाल शमा9
( 1266 ) कुळाचे नाव
ग-दाबाई बे.छगनलाल शमा
3.24.006.00
जरायत 3.24.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत एक प0क1 *व हर का.का.
(
208
)
तर#
इतर
वरकस
मा.उप*वभागीय अिधकार#
इतर
साहे ब ग5 दया यांचे कायालयीन
----------- ----------रे .फे.न.1/अ-166-67 द.14/7/67
एकुण े 3.24.00
चे आदे शा नुसार सदर जिमन
काबील का7त मुकरर कर8यात
----------- ----------आली व वाटप कर8यात आली.
( 768 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 6.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 16/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. :.
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग5 दया
10
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ?ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
-मांक
FGयेकाखालील 4े
वष<
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वIप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.1000 पड#त 0.2400
तुर
2.9000
धारो
2016-17 खर#प
0.1000
तुर
2.9000
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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
90/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1266 ) 624
े एकक हे .आर.चौ.मी गणेश उका रहांगडाले
( 1266 ) कुळाचे नाव
सुभ-ाबाई ज गणेश रहांगडाले
0.10.000.20
जरायत 0.10.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत द.20/12/92 का.का. ( 411 )
रा
मा / 19/ एल ई एन
तर#
39
/91/92
तहिसलदार गोरे गांव
वरकस
यांचे आदे शा 1माणे सरात
इतर
भुिमधार# या ह3काने जिमन
----------- ----------िमळाली ( 411 )
एकुण े 0.10.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच5हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. /.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग6 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.1000
धारो
2016-17 खर#प
0.1000
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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
90/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
नांव
0.20.00 0.25
(1)
े एकक हे .आर.चौ.मी डु लन उकाजी पटले
जरायत
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

0.20.00
----------0.20.00

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25

खाते -मांक
265
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
द.30/12/92 ( 412 )
रा मा - 19/ एल ई एन
39 /91/92 तहिसलदार गोरे गांव
यांचे आदे शा 0माणे सरात
भुिमधार# या ह2काने जिमन
िमळाली ( 412 )
इतर
वैनगंगा कृ 6णा 7ामीन बॅक
शाखा - अदासी यांचे कडु न
द.15/6/2010 ला 24,000/-9.कज
घेऊन जिमन गहान क9न दली.
फे. -. 1092 द. 18/8/2010
( 1093 )

----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1382)

सीमा आ ण भुमापन िच=हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग> दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.1900 धुरे 0.0100
धारो
2016-17 खर#प
0.1900 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 03/01/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
90/4
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1047 ) 625
े एकक हे .आर.चौ.मी मंगलचंद म नराम रहांगडाले
( 1047 ) कुळाचे नाव
अमरचंद मिनराम रहांगडाले
( 1047 ) इतर अ धकार
जरायत 0.05.00
दवाणजी मिनराम रहांगडाले
( 1266 ) इतर
कोलु मनीराम रहांगडाले
0.05.000.10
बागायत ------सामाईक े -----द.30/12/92 का.का. ( 413 )
रा
मा / 20/ एल ई एन
तर#
39
/91/92
तहिसलदार गोरे गांव
वरकस
यांचे आदे शा 0माणे सरात
इतर
भुिमधार# या ह2काने जिमन
----------- ----------िमळाली ( 413 )
एकुण े 0.05.00
इतर
द.5/10/09 का , का. ( 1057 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच4हे
गाव नमुना बारा
.दनांक:- 03/01/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. /.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग5 दया
10

वष:

हं गाम

2015-16

र6बी
खर#प
खर#प

2016-17

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
0.0500
धारो
0.0500
धारो
0.0500
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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 12/04/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
390/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1123 ) 250
े एकक हे .आर.चौ.मी 70वण तलकचंद नेवारे
( 1123 ) कुळाचे नाव
िमराबाई बे.ितलकचंद नेवारे
1.62.002.00
]
( 1357 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
[ ओम0काश ितलकचंद नेवारे
( 1357 ) इतर
योगे1र# बे.ओम0काश नेवारे
( 1357 ) मा.उप*वभागीय अिधकार#
बागायत िनक2ता ओम0काश नेवारे
( 1357 ) साहे ब ग5 दया यांचे कायालयीन
ने
ह
ा
ओम0काश
ने
व
ारे
तर#
( 1357 ) रे .फे.न.1/अ-166-67 द.14/7/67
आरोषी
ओम0काश
ने
व
ारे
वरकस
1.62.002.00
------सामाईक े -----चे आदे शा नुसार सदर जिमन
इतर
काबील का7त मुकरर कर8यात
----------- ----------आली व वाटप कर8यात आली.
( 44 )
एकुण े 1.62.00
इतर
----------- ----------आपसी वाटणी0माणे ( 163 )
वारस
पोटखराब (लागवड#स
द.30/11/015 ( 1123 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(163),(340),(1124),(1385)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 12/04/2017 पय:त अदयावत
अ धकार अ भलेख प क
( महारा जमीन महसूल अ धकार अ भलेख आिण न दव ा ( करणे व सुि थतीत ठे वणे ) नयम,१९७ १ यातील नयम २९ )
गाव: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. :.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग5 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.6000 धुरे 0.0200
धारो
2016-17 खर#प
1.6000 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 :- मोहगांव बु.
(धुंदाटोला) त. सा. -.
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग .दया
दनांक:- 18/03/2017 पयत अदयावत
10
गट -मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
390/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 1266 ) 234
े एकक हे .आर.चौ.मी 7वीण तलकचंद नेवारे
( 1266 ) कुळाचे नाव
मंगला व.ितलकचंद नेवारे
( 1266 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
संगीता व.ितलकचंद नेवारे
( 1266 ) इतर
िमराबाई बे.ितलकचंद नेवारे
] ( 1357 ) मा.उप*वभागीय अिधकार#
बागायत [ ओम0काश ितलकचंद नेवारे 0.81.001.40
( 1357 ) साहे ब ग5 दया यांचे कायालयीन
योगे1र# बे.ओम0काश नेवारे
तर#
( 1357 ) रे .फे.न.1/अ-1/66-67 द.14/7/67
िनक2ता
ओम0काश
ने
व
ारे
वरकस
( 1357 ) चे आदे शा नुसार सदर जिमन
नेहा ओम0काश नेवारे
इतर
( 1357 ) काबील का7त मुकरर कर8यात
आरोषी ओम0काश नेवारे
----------- ----------0.81.001.40
आली व वाटप कर8यात आली.
------सामाईक े -----( 44 )
एकुण े 0.81.00
इतर
----------- ----------वारस फे.9. 795 द. 29.3.03
(
795
)
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.40
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1364),(1386)

सीमा आ ण भुमापन िच:हे

गाव नमुना बारा
.दनांक:- 18/03/2017 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: मोहगांव बु. (धुंदाटोला) त. सा. 9.
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग5 दया
10
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
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
0.8000 धुरे 0.0100
धारो
2016-17 खर#प
0.8000 धुरे 0.0100
धारो

