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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
669/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 384 ) 137
े एकक हे .आर.चौ.मी सुकराम दज
8 ट9 भरे
ु न
( 384 ) कुळाचे नाव
हुपराम दज
ु न ट- भरे
( 384 ) इतर अ धकार
जरायत 0.04.00
िनमला िनलकंठ ठाकरे
( 384 ) इतर
इमला धनराज बोपचे
( 384 ) ससत भूिमधार#. फे. 4. 384
बागायत नाननबाई दज
न
टभ
रे
ु
( 384 ) ( 384 )
बु
ध
राम
द
ज
न
टभ
रे
ु
तर#
0.04.00 0.10
------सामाईक
े
-----वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.04.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(376),(618),(766),(798)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

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: िच हाट# त.सा.4.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग6 दया

वष=

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठA
संचनाचे
मC 2पकाखालील 5े
नभ?ळ 2पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
EFयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0400
धा.रो.
0.0400
धा.रो.
0.0400
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 10/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
515
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.30.00 0.75
( 684 ) 81
े एकक हे .आर.चौ.मी सुदाम सेगो खेडकर
कुळाचे नाव
जरायत 0.30.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत शासक-य वाटप. सशत
भु
ि
मधार#
( 684 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.30.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(376),(684),(785),(803)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 10/12/2016 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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ?
संचनाचे
मA 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.2800
धारो
0.0200
तुर
0.2800
धारो
0.0200
तुर
0.2800
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
536/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.20.00 0.50
( 684 ) 449
े एकक हे .आर.चौ.मी मुंगा रामा मे8ाम
कुळाचे नाव
जरायत 0.20.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत ससत भूमीधार# ( 684 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.20.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(766),(786)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
म8 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
म8णाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.1800 धु.प. 0.0200
धा.रो.
0.1800 धु.प. 0.0200
धा.रो.
0.1800 धु.प. 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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
646
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.16.00 0.40
( 684 ) 495
े एकक हे .आर.चौ.मी बाबु रामा संधीमे9ाम
कुळाचे नाव
जरायत 0.16.00
इतर अ धकार
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

इतर
ससत भूिमधार# ( 684 )

----------0.16.00

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.40
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(766),(790),(803)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
म9 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
म9णाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0100
तुर
0.1500
धारो
0.0100
तुर
0.1500
धारो
0.0100
तुर
0.1500
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
680
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.04.00 0.10
( 684 ) 359
े एकक हे .आर.चौ.मी ल8मण /टकाराम पटले
कुळाचे नाव
जरायत 0.04.00
इतर अ धकार
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

इतर
ससत भूिमधार# काबील
का0त. ( 684 )

----------0.04.00

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(766),(792),(803)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

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: िच हाट# त.सा.2.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग3 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0400
धारो
0.0400
धारो
0.0400
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
700
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.20.00 0.50
( 684 ) 233
े एकक हे .आर.चौ.मी पुना लोटन नागपुरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.20.00
इतर अ धकार
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

इतर
शास कय जमीन वाटप ससत
भूिमधार# ( 684 )

----------0.20.00

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(618),(766),(793)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ?
संचनाचे
मA 2पकाखालील 5े
नभ=ळ 2पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.1800
धारो
0.0200
तुर
0.1800
धारो
0.0200
तुर
0.1800
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 26/11/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
707
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.40.00 1.00
( 684 ) 548
े एकक हे .आर.चौ.मी सुदाम इसुलाल मोहनकर
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत इतर
ससत भूिमधार# शास कय
तर#
वाटप.
( 658 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(376),(766),(799)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 26/11/2017 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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ?
संचनाचे
मA 2पकाखालील 5े
नभ=ळ 2पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.3800
भात
0.0200
तुर
0.3800
भात
0.0200
तुर
0.3800
भात
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
708
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 707 ) 485
े एकक हे .आर.चौ.मी बयनबाई नारायण शहारे
( 707 ) कुळाचे नाव
संतोष बलीराम वलथरे
( 707 ) इतर अ धकार
जरायत 0.25.00
.िमला लालचंद शहारे
( 707 ) इतर
िशला दे वचंद मे0ाम
( 707 ) 25/4/2014 सशत भूिमधार#
बागायत शोभा बलीराम वलथरे
0.25.00
0.65
( 386 )
------सामाईक
े
-----तर#
इतर
वरकस
द.6/2/05 ( 551 )
इतर
इतर
----------- ----------27/3/2015 ( 707 )
एकुण े 0.25.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.5.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग6 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.2400 धुरे 0.0100
धारो
0.2400 धुरे 0.0100
धारो
0.2400 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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
709
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 707 ) 485
े एकक हे .आर.चौ.मी बयनबाई नारायण शहारे
( 707 ) कुळाचे नाव
संतोष बलीराम वलथरे
( 707 ) इतर अ धकार
जरायत 0.15.00
.िमला लालचंद शहारे
( 707 ) इतर
िशला दे वचंद मे0ाम
( 707 ) फे 3 707/27/3/15, फे 3
बागायत शोभा बलीराम वलथरे
0.15.00
0.35
------सामाईक
े
-----386/25/4/14, सशत भूिमधार#
तर#
( 707 )
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.15.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.35
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच6हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.3.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग7 दया

वष<

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.1400 धुरे 0.0100
धारो
0.1400 धुरे 0.0100
धारो
0.1400 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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
710
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 386 ) 481
े एकक हे .आर.चौ.मी लालचंद भै8यालाल वलथरे
( 386 ) कुळाचे नाव
सुकचंद भै.यालाल वलथरे
( 386 ) इतर अ धकार
जरायत 0.40.00
जसवंताबाई बुधराम मे2ाम
( 386 ) इतर
दे वकाबाई मुका मे2ाम
( 386 )
बागायत सुरजाबाई भै.यालाल वलथरे
द.20/6/94 सशत भूिमधार#
(
386
)
(
386
)
जानकाबाई
बिलराम
मे
2
ाम
तर#
0.40.00 1.00
------सामाईक
े
-----वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.6.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग7 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
711
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.40.00 1.00
( 684 ) 482
े एकक हे .आर.चौ.मी मयाराम /दवा8 वलथरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत सशत भूिमधार# ( 684 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.40.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ>ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
712
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.16.00 1.00
( 684 ) 221
े एकक हे .आर.चौ.मी सकटु मंग8 डु ं बरकांबळे
कुळाचे नाव
जरायत 0.16.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत सशत भूिमधार# ( 376 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.16.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष=

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ?ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.1400
धारो
0.0200
तुर
0.1400
धारो
0.0200
तुर
0.1400
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
713
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 612 ) 46
े एकक हे .आर.चौ.मी बुधराम भाऊराव क बड,बुरे
( 612 ) कुळाचे नाव
रमेश भाऊराव क.बड#बुरे
( 612 ) इतर अ धकार
जरायत 0.17.00
केशरबाई धनसराम श1डे
( 612 ) इतर
फुले3र# झनक ना5हे
( 612 )
द.4/8/09 वा.मु सशत
बागायत िनमला अशोक मे7ाम
(
612
)
परमीला
रमे
श
मे
7
ाम
भू
ि
मधार#
शासक<य जमीन वाटप
तर#
0.17.00 1.00
] ( 821 ) ( 612 )
[
राधे
ल
ाल
भाऊराव
क.बड#बु
र
े
वरकस
( 821 )
कोमल राधेलाल कुकड#बुरे
इतर
( 821 )
संजय राधेलाल कुकड#बुरे
----------- ----------( 821 )
8ितभा संजय वलथरे
( 821 )
एकुण े 0.17.00
कैलाश राधेलाल कुकड#बुरे
( 821 )
8िमला राधेलाल कुकड#बुरे
----------- ----------0.17.00 1.00
------सामाईक े -----पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(795)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.=.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग. दया

वष=

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ?ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
0.1500
धारो
0.0200
तुर
0.1500
धारो
0.0200
तुर
0.1500
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 07/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
637
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
( 684 ) 48
े एकक हे .आर.चौ.मी महादे व बाबुलाल कटकवार
( 684 ) कुळाचे नाव
ओंकारलाल बाबुलाल कटकवार
( 684 ) इतर अ धकार
जरायत 0.48.00
.िमला बाबुलाल कटकवार
( 684 ) इतर
सखाबाई बाबुलाल कटकवार
( 684 ) ससत भूिमधार# ( 684 )
बागायत कौसल शालीकराम
( 684 )
उिमला
बाबू
ल
ाल
कटकवार
तर#
0.48.00 1.20
------सामाईक
े
-----वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.48.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(766),(790)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

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: िच हाट# त.सा.5.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग6 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ=ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ?
संचनाचे
मA 2पकाखालील 5े
नभ=ळ 2पकाखालील 5े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
CDयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वFप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0300
तुर
0.4500
धारो
0.0300
तुर
0.4500
धारो
0.0300
तुर
0.4500
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 :- च*हाट,
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग /दया
दनांक:- 11/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.-.12
गट -मांक व भुधारणा प3ती
भोगवटदाराचे नांव
उप2वभाग
673
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते -मांक
नांव
0.11.00 0.25
( 684 ) 75
े एकक हे .आर.चौ.मी तंटु ज8गु खेडकर
कुळाचे नाव
जरायत 0.11.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत सशत भूिमधार# ( 684 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.11.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(798)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
/दनांक:- 11/12/2016 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: िच हाट# त.सा.1.12
तालुका: गोरे गाव
िज*हा: ग2 दया

वष=

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

2पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ2पकाखालील जल
शेरा
लागवड,साठ@
संचनाचे
मB 2पकाखालील 5े
नभ?ळ 2पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 2पके व
जमीन
-मांक
DEयेकाखालील 5े
जल अजल 2पकांचे जल अजल 2पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.1000 धुरे 0.0100
धारो
0.1000 धुरे 0.0100
धारो
0.1000 धुरे 0.0100
धारो

