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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 30/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 865 ) 205
े एकक हे .आर.चौ.मी अ मीता अजय शहारे
( 865 ) कुळाचे नाव
-भाबाई बे.फुलीचंद अंबादे
( 865 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
रोशन फुलीचंद अंबादे
( 865 ) इतर
संिगता हतेश कोची
1.21.00 5.05
बागायत ------सामाईक े -----जमीन वाटप अ1पर
तहिसलदार
ग2 दया यांचे आदे श
तर#
3मां
क
99/60/अ
(5) सन 1975वरकस
76 द.8/1/76-माने अितर#4
इतर
भुिम घो*षत क6न सदर जमीन
----------- ----------कुळ /कावी/220/87 तहिसलदार
एकुण े 1.21.00
गोरे गाव यां8या आदे शा9वये
वाटप कर:यात आली द.
----------- ----------2/6/1987 ( 10 )
िसिलंग वाटप जमीन ( 10 )
पोटखराब (लागवड#स
इतर
अयो)य)
21/08/2013 ( 865 )
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(962),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच9हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 30/09/2016 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: पालेवाडा त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
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
2016-17 खर#प
पा:याखाली 1.2100
2017-18 खर#प
पा:याखाली 1.2100
2018-19 खर#प
पा:याखाली 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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 30/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 903 ) 244
े एकक हे .आर.चौ.मी सुभाष भैयालाल ब9सोड
( 903 ) कुळाचे नाव
चं-कला दलीप मे.ाम
( 903 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
रे शमा बे. भैयालाल ब0सोड
1.21.00 5.05
------सामाईक े -----इतर
बागायत द. 2 /6 /1987 ( 10 )
िसलीं
ग जमीन वाटप
तर#
झा
यामु
ळे द. 2 / 6 /1987
वरकस
( 10 )
इतर
इतर
----------- ----------24/02/2015 ( 903 )
एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(962),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 30/09/2016 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: पालेवाडा त.सा.5.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग6 दया
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
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
पा7याखाली 1.2100
2017-18 खर#प
पा7याखाली 1.2100
2018-19 खर#प
पा7याखाली 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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 30/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 920 ) 27
े एकक हे .आर.चौ.मी 7काश का शनाथ मे8ाम
( 920 ) कुळाचे नाव
सुभाष कािशनाथ मे/ाम
( 920 ) इतर अ धकार
जरायत 1.21.00
िभमानंद कािशनाथ मे/ाम
( 920 ) इतर
दे वानंद कािशनाथ मे/ाम
( 920 ) िसलींग जमीन वाटप
बागायत धुरपता बे.कािशनाथ मे/ाम
1.21.00
5.05
------सामाईक
े
-----झा यामुळे द. 2 /6 /1987 ( 10 )
तर#
इतर
वरकस
वारस 4माणे 29/07/2015
इतर
( 920 )
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(962),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 30/09/2016 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: पालेवाडा त.सा.6.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग7 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ?ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
म8 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
म8णाचा 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
2016-17 खर#प
पा8याखाली 1.2100
2017-18 खर#प
पा8याखाली 1.2100
2018-19 खर#प
पा8याखाली 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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/4
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 904 ) 132
े एकक हे .आर.चौ.मी आनंदराव रे खलाल बोरकर
( 904 ) कुळाचे नाव
सुनीता व. रे खलाल बोरकर
1.28.00 5.25
जरायत 1.28.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन वाटप
झा
यामुळे द. 2 / 6 /1987
तर#
( 10 )
वरकस
इतर
इतर
वारस 1माणे द.10/03/15
----------- ----------( 904 )
एकुण े 1.28.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1004)

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: पालेवाडा त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग4 दया
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
2016-17 खर#प
पा5याखाली 1.2800
2017-18 खर#प
पा5याखाली 1.2800
2018-19 खर#प
पा5याखाली 1.2800

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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/5
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.21.00 5.05
( 897 ) 10
े एकक हे .आर.चौ.मी अ7ताफ ना स89:न शेख
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन वाटप
झा
यामुळे. द. 2 / 6 / 1987
तर#
( 10 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(967),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.1.20
तालुका: गोरे गाव
िज7हा: ग2 दया
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
वष>
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पा3याखाली 1.2100
2017-18 खर#प
पा3याखाली 1.2100
2018-19 खर#प
पा3याखाली 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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/6
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 10 ) 120
े एकक हे .आर.चौ.मी नलकंठ का शराम रहांगडाले 1.21.00 5.05
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन वाटप
झा
यामुळे. द. 2 / 6 / 1987
तर#
( 10 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(967),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.1.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
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
2016-17 खर#प
पा3याखाली 1.2100
2017-18 खर#प
पा3याखाली 1.2100
2018-19 खर#प
पा3याखाली 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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/7
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.28.00 5.25
( 10 ) 277
े एकक हे .आर.चौ.मी मधुकर भै7यालाल पटले
कुळाचे नाव
जरायत 1.28.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन वाटप
झा
यामुळे. द. 2 / 6 /1987
तर#
( 10 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.28.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(967),(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.1.20
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
पा3याखाली 1.2800
2017-18 खर#प
पा3याखाली 1.2800
2018-19 खर#प
पा3याखाली 1.2800

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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 21/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
27/8
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.21.00 5.05
( 10 ) 158
े एकक हे .आर.चौ.मी दग
ु ा78साद दे बीलाल पटले
कुळाचे नाव
जरायत 1.21.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग जमीन वाटप
झा
यामुळे. द. 2 / 6 / 1987
तर#
( 10 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.21.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 5.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1004)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 21/10/2016 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: पालेवाडा त.सा.1.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग2 दया
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
8Eयेकाखालील 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 0.2100
2017-18 खर#प
पड#त 0.2100
2018-19 खर#प
पड#त 0.2100

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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
53
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 249 ) 171
े एकक हे .आर.चौ.मी ,टकाराम गो0वंदा ,करसान
( 249 ) कुळाचे नाव
आसाराम गो*वंदा करसान
1.26.00 3.35
जरायत 1.26.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत *व.अ.भू.अ. भंडारा यांचे कड#ल
आदे
श /. एस.0ह#. 23/एस आर
तर#
69/८७/
भंडारा द. 13/2/80
वरकस
अ3वये र45याची द6
ु 4ती केली
इतर
द. 27/8/91 ( 151 )
----------- ----------इतर
एकुण े 1.26.00
साजा 10 *बजा 8 िसहना
25,गराड# 10,धावडा 15, एकूण
----------- ----------68 झाडे . द. 10.4.96 ( 229 )
इतर
पोटखराब (लागवड#स
का*बक का4त वाटप जमीन
अयो)य)
(
249
)
वग (अ) म.ज.अ.अिधिनयम
1966 चे
वग (ब) कलम 36 व 36अ नुसार
एकुण पो 0.00.00
ह4तांतरणावर िनबध द.
ख
16 /5 /97 ( 249 )
----------- ----------इतर
आकारणी 3.35
31.01.2012 ( 821 )
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(967),(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 07/01/2017 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: पालेवाडा त.सा./.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
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 पड 0.2600
धारो
1.0000 पड 0.2600
धारो
1.0000 पड 0.2600
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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
57
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 799 ) 339
े एकक हे .आर.चौ.मी अनुबाई बे.अंनतराम मौजे
( 799 ) कुळाचे नाव
खेलन बारकू मे.ाम
( 799 ) इतर अ धकार
जरायत 1.26.00
झुलन पंचम ढवरे
( 799 ) इतर
1भू बुधा मौजे
( 799 ) मा.*व.म.भु.अ.(भु.)भंडारा
बागायत 1 हाद अनंतराम मौजे
( 799 ) यांचे आदे श :. एस. ;ह#.२३
फ
ु
लन
वट4
मे
.
ाम
तर#
( 799 ) एस.आर.६९/८७ भंडारा
योगे
5
रा
िसताराम
मौजे
वरकस
( 799 ) द.१३/2/९१ अCवय स.न.५३ कडे
रतन बुधा मौजे
इतर
( 799 ) जाणाEया र8ताची द4
र7माला ज.गणेश बोदरे
ु 8ती
----------- ----------( 799 ) करFयात आली द.27/08/91
सर8वता बे. िसताराम मौजे
( 799 ) ( 151 )
एकुण े 1.26.00
हरबू सीताराम मौजे
1.26.00
3.35
इतर
------सामाईक े ---------------- ----------साझा 2,सागवन 2 क .का.
*बजा
10,कसई 3, द. 27 /3 /95
पोटखराब (लागवड#स
(
212
)
अयो)य)
इतर
वग (अ) द.9/8/05 ( 562 )
वग (ब) वारस
एकुण पो 0.00.00
01.05.2011 ( 799 )
ख
इतर
----------- ----------काबील का8त वाटप जमीन
आकारणी 3.35
( 799 )
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(964),(1005)

सीमा आ ण भुमापन िचCहे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.:.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: गG 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
1.2400
0.0000
सू.धा.रो.
0.0200
तुर
1.2400
सू.धा.रो.
0.0200
तुर
1.2400
सू.धा.रो.
0.0200
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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
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
( 616 ) 358
े एकक हे .आर.चौ.मी शवचरण सखाराम सोनवाने 1.26.00 3.35
कुळाचे नाव
जरायत 1.26.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त वाटप जमीन
(
616
)
तर#
भं
ड
ारा .ामीण बॅक शाखा वरकस
गोरे गाव कडु न 10000/-0.गहाण
इतर
द.27/11/06 ( 616 )
----------- ----------एकुण े 1.26.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(964),(1005),(1054)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग4 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
1.0000 पड 0.2600
धारो
1.0000 पड 0.2600
धारो
1.0000 पड 0.2600
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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
60
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 153 ) 208
े एकक हे .आर.चौ.मी बुधराम व.डु क8 ठाकरे
( 153 ) कुळाचे नाव
*बलूबाई ज.ल/मण स0दरकर
1.26.00 3.35
जरायत 1.26.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का1त वाटप जमीन
(
153
)
तर#
फ
े
.
न. 153 ( 153 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.26.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(964),(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.5.20
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
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
1.2400 धुरेपड 0.0200
सू.धा.रो.
1.2400 धुरेपड 0.0200
सू.धा.रो.
1.2400 धुरेपड 0.0200
सू.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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
61
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 47 ) 54
े एकक हे .आर.चौ.मी गोवध7न अंनतराम दे वरे
( 47 ) कुळाचे नाव
बायनाबाई ज.सुकलाल
( 47 ) इतर अ धकार
जरायत 1.63.00
फुलवंता ज.)यािनराम
1.63.00
4.25
------सामाईक े -----इतर
बागायत काबील का0त वाटप जमीन .
(
47
)
तर#
म.ज.अ.अिधिनयम
1966 चे
वरकस
कलम 36 व 36अ नुसार
इतर
ह0तातरणावर िनबध द.
----------- ----------26 /8 /88 ( 47 )
एकुण े 1.63.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 4.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(964),(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग4 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
0.8200 पड 0.8100
धारो
0.8200 पड 0.8100
धारो
0.8200 पड 0.8100
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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 02/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
62
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 897 ) 124
े एकक हे .आर.चौ.मी त ड7राम दयाराम भालाधरे
( 897 ) कुळाचे नाव
सुमा दयाराम भालाधरे
1.26.00 3.35
जरायत 1.26.00
------सामाईक े -----इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का/त वाटप जमीन .
(
897
)
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.26.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(964),(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 02/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.2.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग3 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड7साठ?
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
2016-17 खर#प
पड 1.2600
2017-18 खर#प
पड 1.2600
2018-19 खर#प
पड 1.2600

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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 21/10/2016 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
1.03.00 1.45
( 897 ) 103
े एकक हे .आर.चौ.मी नामदे व खेमराज मे7ाम
कुळाचे नाव
जरायत 1.03.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलींग वाटप जमीन ( 897 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.03.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.45
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 21/10/2016 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: पालेवाडा त.सा./.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग0 दया
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
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
2016-17 खर#प
पड#त 1.0300
2017-18 खर#प
पड#त 1.0300
2018-19 खर#प
पड#त 1.0300

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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 31/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
88
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 811 ) 288
े एकक हे .आर.चौ.मी होम78 गु9नीलाल भावे
( 811 ) कुळाचे नाव
स-यफुला बे. गु/नीलाल भावे
( 811 ) इतर अ धकार
जरायत 0.64.00
जत01 2पचंद भावे
( 811 ) वारस
यमुनाबाई बे 2पचंद भावे
0.64.00 1.25
18.07.2011 ( 811 )
बागायत ------सामाईक े -----इतर
तर#
काबील का4त वाटप जमीन
वरकस
( 811 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.64.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(1005)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 31/12/2016 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: पालेवाडा त.सा.6.20
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
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD 0पकाखालील 4े
नभ@ळ 0पकाखालील 4े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
*मांक
FGयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वIप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.3400 पड#त 0.3000
सू.धा.रो.
0.3400 पड#त 0.3000
सू.धा.रो.
0.3400 पड#त 0.3000
सू.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 :- पालेवाडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 08/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
564
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.74.00 3.65
( 897 ) 74
े एकक हे .आर.चौ.मी चंतामन सुकाजी भावे
कुळाचे नाव
जरायत 0.74.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत काबील का-त वाटप जिमन
(
897
)
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.74.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(967),(1010)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 08/01/2017 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: पालेवाडा त.सा.0.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग1 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
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7200 धुरेपड 0.0200
धारो

