Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 30/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
16
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.24.00 0.70
( 40 ) 120
े एकक हे .आर.चौ.मी सोमा म नराम वाघाडे
कुळाचे नाव
जरायत 0.24.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत रा मा क 82/60 अ /(5) 75-76
द.
13/4/76 अ-वये िसिलंग
तर#
वाटपात
0.16 हे आ दे /यात आली
वरकस
फे. न. 40 द 30/7/96 ( 40 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.24.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(222),(249)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 30/10/2016 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: मलपुर# त.सा.1.6
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
मB 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा 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
0.2300 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2300 धुरेपड 0.0100
धारो
0.2300 धुरेपड 0.0100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
201
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.89.00 3.25
( 41 ) 96
े एकक हे .आर.चौ.मी रामचंद म नराम नेवारे
कुळाचे नाव
जरायत 0.89.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.30/07/96
रा.मा.-.52/अ-15/71-72
तर#
द.06/12/1972 अ.वये
वरकस
का.का.वाटपात द यामुळे.
इतर
फे.-.36 द.16/2/96 वारस ( 41 )
----------- ----------एकुण े 0.89.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(221)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/10/2016 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: मलपुर# त.सा.-.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग3 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
0.0200 धुरेपड 0.0200
तुर
0.8700
धारो
0.0200
तुर
0.8700
धारो
0.0200
तुर
0.8700
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
202/1
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.42.00 1.50
( 219 ) 107
े एकक हे .आर.चौ.मी भोजराज िजवतू राऊत
कुळाचे नाव
जरायत 0.42.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.30/07/96
रा.मा.-.52/अ-15/7-72
तर#
द.6/12/72 अ.वये
वरकस
का.का.वाटपात 1.01हे .आर
इतर
िमळालेली. ( 41 )
----------- ----------म. ज. म. अधीनीयम 1966 चे
एकुण े 0.42.00
कलम 36 व 36 ला अधीन राहुन
धारन केले ( 41 )
----------- ----------रा.मा.-.1/आर.ट#.एस.64/9697तहासीलदार
गोरे गांव
पोटखराब (लागवड#स
14/11/96
अ.वये
दानप मुळे
अयो)य)
(
41
)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(221)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/10/2016 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: मलपुर# त.सा.-.6
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
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 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4000 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4000 धुरेपड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 29/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
202/2
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.42.00 1.55
( 221 ) 154
े एकक हे .आर.चौ.मी बाबूलाल दयाराम मेळे
कुळाचे नाव
जरायत 0.42.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.07/10/98 म. ज. म.
अधीनीयम
1966 चे कलम 36 व
तर#
36
अ
ला
अधीन
राहुन धारन केले
वरकस
आहे . ( 84 )
इतर
मोह4, पळस 5 झाडे
----------- ----------रा.मा.0.52 अ -15/71एकुण े 0.42.00
72/ द.6/12/72 नुसार
का*बलका1त िमळाली. ( 84 )
----------- ----------रा.मा.0.1/आर.ट#.मु.स.64/9697तहसीलदार
गोरे गांव 14/11/96
पोटखराब (लागवड#स
अ3वये
दानप
मुळे ( 84 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.55
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(221)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 29/10/2016 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: मलपुर# त.सा.0.6
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
0.4000 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4000 धुरेपड 0.0200
धारो
0.4000 धुरेपड 0.0200
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 03/02/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
214
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.90.00 2.00
( 219 ) 108
े एकक हे .आर.चौ.मी राज78 शोभेलाल उईके
कुळाचे नाव
जरायत 0.90.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.30/07/96
रा.मा.-.1/अ-15/70-71
तर#
द.21/12/02 अ.वये का*बल
वरकस
का/त वाटपात 1.01 हे .आर.
इतर
जमीन िमळा यामुळे. ( 41 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.90.00
द.30.05.2011
मा.उप.*वभािगय अिधकार# गो द
----------- ----------यांचा आदे श - . आर.ई 5ह# 44
6करण
- 54/2009 6माणे
पोटखराब (लागवड#स
अिभले
ख
द7
ु /ती व ं द7
ु /ती
अयो)य)
व
नकाशा
द
7
/ती
(
201
)
ु
वग (अ) ह तांतरणास बंद) - म. ज. म.
वग (ब) अ. 1966 कलम 36 व 36 अ
एकुण पो 0.00.00
अ=वये ह तांतरणास बंद)
ख
महारा8 जमीन महसूल
----------- ----------अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
आकारणी 2.00
36 अ नुसार ह/तांतरणास िनबध
( 221 )
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(244)
सीमा आ ण भुमापन िच.हे
गाव नमुना बारा
,दनांक:- 03/02/2017 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: मलपुर# त.सा.-.6
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
नभAळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड)साठC
संचनाचे
मE 0पकाखालील 4े
नभAळ 0पकाखालील 4े
उपलDध नसलेली साधन
मEणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
*मांक
GHयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वJप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.8000 पड#त 0.1000
धारो
0.8000 पड#त 0.1000
धारो
0.8000 पड#त 0.1000
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 05/02/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
275
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 212 ) 29
े एकक हे .आर.चौ.मी अ4य गु78साद नागोसे
( 212 ) कुळाचे नाव
सुनीता गु-.साद नागोसे
( 212 ) इतर अ धकार
जरायत 1.15.00
.तीमा गु-.साद नागोसे
( 221 ) इतर
अशोक िभका नागोसे
( 221 )
बागायत भागुबाई िभका नागोसे
द.30.07.96 रा.मा.1.82 /
1.15.00
3.25
------सामाईक
े
-----60अ
(5) 75-76 द 13.04.76
तर#
अ2वये
िसलींग वाटपात दे 3यात
वरकस
आली . ( 40 )
इतर
इतर
----------- ----------द.10/9/20123 वारसान
( 212 )
एकुण े 1.15.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 3.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(229),(248)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 05/02/2017 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: मलपुर# त.सा.1.6
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)साठA
संचनाचे
मC 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
*मांक
8Eयेकाखालील 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
1.1200 धुपड 0.0300
धारो
1.1200 धुपड 0.0300
धारो
1.1200 धुपड 0.0300
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- मलपुर)
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 03/02/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.6
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
276
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
1.06.00 3.00
( 40 ) 80
े एकक हे .आर.चौ.मी पोलीराम कुसोबा राऊत
कुळाचे नाव
जरायत 1.06.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत द.26/06/93 *व उप
ज
हािधकार# भंडारा यांचे आदे श
तर#
अपील
रामा0 55/पीट#आ/1985वरकस
86 द.16/11/86अ1वये िसलींग
इतर
वाटप 1.15 जमीन दे 2यांत आली
----------- ----------(3)
एकुण े 1.06.00
इतर
द.30/07/96 द भंडारा
----------- ----------डसेको बँक ली भंडारा उपशाखा
गोरे गांव कडू न 340800/- 5
पोटखराब (लागवड#स
67टरखरे द#कर#ता कज घेतले
अयो)य)
( 40 )
वग (अ) इतर
वग (ब) द.05/05/2000 साजा 11,
एकुण पो 0.00.00
मोहा 1 झाडे ( 106 )
ख
----------- ----------आकारणी 3.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच1हे
गाव नमुना बारा
,दनांक:- 03/02/2017 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: मलपुर# त.सा.0.6
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
0.6000 धुपड 0.4600
धारो
0.6000 धुपड 0.4600
धारो
0.6000 धुपड 0.4600
धारो

