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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/2/अ

गट 1मांक व
उपिवभाग
129/2/अ

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 777 व िदनाक
ं : 26/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

धृपताबाई नदं लाल मटाले

आकार आणे पै

0.50.00 0.50

िजरायत 0.50.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 0.50.00

पो.ख. फे.फा
( 30 )

खाते 1मांक
135
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
)ी पी.जी मगंु धारे त. साकोली याचे न.
68/अ15/72-73 फे ता.26/5/73 -माणे का.का.
जमीन दे.यात आली 21/7/74 ( 30 )
इतर
बँक ऑफ महारा12 ड3वा याचं े कडुन 3000/-4
कज घेवनु जमीन गहाण िद 30/10/04 ( 513 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 0.50
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच6हे

जनु े फेरफार 1. :- (769),(777)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/2/अ

वषD
(१)

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम> िपकाखालील 5े
घटक िपके व ABयेकाखालील 5े
हंगाम िम>णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 777 व िदनाक
ं : 26/02/2018

िनभ?ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

भात

0.4700

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल=ध
नसलेली जमीन
"वEप

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१५)

5े

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

(१४)

धपु ड

0.0300

तळे

18-01-2019
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/2/ब

गट 1मांक व
उपिवभाग
129/2/ब

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

भागरताबाई रामलाल मटाले

आकार आणे पै

0.50.00 0.45

िजरायत 0.50.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 0.50.00

पो.ख. फे.फा
(1)

खाते 1मांक
193
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
का. का)त ह)तातं रनास मनाई. ( 668 )
इतर
सदर खातेदाराने बँक ऑफ महारा/0 शाखा ड1वा
कडून 20,000/-3 कज घेउन जिमन गहाण क6न
िदली.बोझा दज.िद.31/12/2013 ( 672 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 0.45
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच8हे

जनु े फेरफार 1. :- (754),(769)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

18-01-2019

७१२
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/2/ब

वषC
(१)

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम= िपकाखालील 5े
घटक िपके व @Aयेकाखालील 5े
हंगाम िम=णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

िनभ>ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

भात

0.4800

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल<ध
नसलेली जमीन
"वDप
(१२)

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१४)

(१५)

5े
(१३)
हे.आर.
चौ.मी

नहराने

18-01-2019
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/3

गट 1मांक व
उपिवभाग
129/3

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

िशवराम का7 कोसरे

आकार आणे पै

1.00.00 0.95

िजरायत 1.00.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 1.00.00

पो.ख. फे.फा
( 30 )

खाते 1मांक
138
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
)ी.पी.जी. मगु धारे ता. साकोली याचे न. 68
अ.15 72 73 फै . ता.26/5/73 .माणे का. का/त
जमीन दे0यात आली 21/7/74 ( 30 )
इतर
काबील का/त ( 668 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 0.95
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच1हे

जनु े फेरफार 1. :- (769)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

18-01-2019
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/3

वषC
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम= िपकाखालील 5े
घटक िपके व @Aयेकाखालील 5े
हंगाम िम=णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

िनभ>ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

भात

0.9500

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल<ध
नसलेली जमीन
"व7प

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१५)

5े

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

(१४)

धपु ड

0.0500

नहराने

18-01-2019
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/4

गट 1मांक व
उपिवभाग
129/4

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

िचतांमण बुध8 पच
ं भाई

आकार आणे पै

1.00.00 0.95

िजरायत 1.00.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 1.00.00

पो.ख. फे.फा
( 30 )

खाते 1मांक
37
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
)ी.पी.जी.मगंू धारे तह.साकोली याचं े कोटा.
म.ू न.38 /अ15/72-73 ता. 26/5/73 -माणे
का.का. जिमन दे.यात आली 21/7/74 ( 30 )
इतर
आदीवासी कायकारी सह स/था म .खजरी र. न.
1336 याचे कडून 12400/- कज गहान क1न िदली
24/2/97 ( 445 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 0.95
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच2हे

जनु े फेरफार 1. :- (736),(769)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

18-01-2019

७१२

Page 2 of 2

िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/4

वषD
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम> िपकाखालील 5े
घटक िपके व ABयेकाखालील 5े
हंगाम िम>णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

िनभ?ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

धारो

0.8000

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल=ध
नसलेली जमीन
"वEप

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१५)

5े

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

(१४)

पिडत

0.2000

तळे

18-01-2019

७१२
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/5

गट 1मांक व
उपिवभाग
129/5

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

धमा- आडकु म7ढे

आकार आणे पै

0.73.00 0.70

िजरायत 0.73.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 0.73.00

पो.ख. फे.फा
( 30 )

खाते 1मांक
63
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
को.िव.)ी.पी.जी. मगुं धारे तह. साकोली याचे
को.म.ु न.68/अ 15/72-73 26/5/73 ,माणे
का.का-त जमीन दे.यात आली ( 30 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 0.70
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच/हे

जनु े फेरफार 1. :- (769)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 129/5

वषD
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम> िपकाखालील 5े
घटक िपके व ABयेकाखालील 5े
हंगाम िम>णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

िनभ?ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

भात

0.7000

तुर

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 769 व िदनाक
ं : 22/02/2018

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल=ध
नसलेली जमीन
"वEप

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१५)

5े

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

(१४)

घरपड

0.0200

तळे

0.0300

18-01-2019
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 765/2

गट 1मांक व
उपिवभाग
765/2

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी
िजरायत 0.86.00
बागायत -

मोहपत के शर परतेके
सपं त के शर परतेके
उिमला काशीराम कुसराम
कौश या के शर परतेके
------सामाईक े ------

आकार आणे पै

पो.ख. फे.फा
( 487 )
( 487 )
( 487 )
( 487 )

0.86.00 3.10

तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 0.86.00

खाते 1मांक
21
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
ह"तातं रणास बदं ी
“म ज. म . अिध. 1966 चे कलम 36 व 36अ
नसु ार जमीन ह-तातं रणास िनब.ध” ( 1 )
इतर
/ी .पी.जी.मगंु धारे तह.साकोली याचं े कोट
स.ु न.68/अ 15/72 -73 फै .ता.26/5/73 2माणे
का.का. जमीन दे3यात आली िद.21/7/74 ( 30 )
इतर
िद.29/9/2000 ( 487 )

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 3.10
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच4हे

जनु े फेरफार 1. :- (744),(773)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 765/2

वषB
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम< िपकाखालील 5े
घटक िपके व ?@येकाखालील 5े
हंगाम िम<णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19
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शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

िनभ=ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

(११)
हे.आर.
चौ.मी

धारो

0.8100

तुर

0.0500

लागवडीसाठी उपल;ध
नसलेली जमीन
"वCप
(१२)

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१४)

(१५)

5े
(१३)
हे.आर.
चौ.मी

18-01-2019

७१२
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अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 771/1

गट 1मांक व
उपिवभाग
771/1

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी

उदाराम मीठु रहेले

आकार आणे पै

0.41.00 1.25

िजरायत 0.41.00
बागायत तरी
वरकस इतर
--------------------एकुण े 0.41.00
--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) -

पो.ख. फे.फा
( 30 )

खाते 1मांक
8
कुळाचे नाव
इतर अिधकार
इतर
स म )ाथीका+या,या पवु परवानगीिशवाय
ह.तातं रनास बदं ी ( 1 )
इतर
/ी .पी.जी.मगंु धारे तह.साकोली याचं े कोट
स.ु न.68/अ 15/72 -73 फै .ता.26/5/73 )माणे
का.का. जमीन दे3यात आली िद.21/7/74 ( 30 )
बोजा
झाडे दज िद.30/1/2014 मोह झाडे 3, गराडी
झाडे 5, पळस झाडे 4, साजा झाडे 10 धावळा झाडे 2
ऐकून झाडे 23.असनू क.का.आहे 30/1/0014
( 677 )

वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 1.25
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच8हे

जनु े फेरफार 1. :- (602),(715),(773)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx
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७१२
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िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 771/1

वषB
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम< िपकाखालील 5े
घटक िपके व ?@येकाखालील 5े
हंगाम िम<णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19
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शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

िनभ=ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

धारो

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल;ध
नसलेली जमीन
"वCप

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१४)

(१५)

5े

(११)
हे.आर.
चौ.मी

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

0.3900

पिडत

0.0200

18-01-2019

७१२

Page 1 of 2

अहवाल िदनाक
ं : 18/01/2019
गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प क
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम
३, ५, ६ आिण ७ ]

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 772/1

गट 1मांक व
उपिवभाग
772/1

तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

भू-धारणा प3दती

िज हा :- ग िदया

शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

भोगवटादाराचे नावं

भोगवटादार वग - 2
5े

शेताचे "थािनक नांव :े एकक हे.आर.चौ.मी मारोती तुकाराम पाऊलझगडे
नामदेव माक* ड पाऊलझगडे
िजरायत 0.89.00
िप- माक* ड पाऊलझगडे
दगु ाबाई भागवत कोरे
बागायत ल/मीबाई माक* ड पाऊलझगडे
भाऊराव तक
ु ाराम पाऊलझगडे
तरी
िवमला आसाराम खोटेले
वरकस कमला 0ेमलाल खोटेले
इतर
गीता सरु े श कोरे
-------------------- ------सामाईक े ------एकुण े 0.89.00

आकार आणे पै

पो.ख. फे.फा

खाते 1मांक

( 541 ) 84
( 541 ) कुळाचे नाव
( 541 ) इतर अिधकार
( 541 ) इतर
( 541 ) 1ी .पी.जी.मगंु धारे तह.साकोली याचं े कोट
( 541 ) स.ु न.68/अ 15/72 -73 फै .ता.26/5/73 0माणे
( 541 ) का.का. जमीन दे5यात आली िद.21/7/74 ( 30 )
( 541 ) इतर
िद 27/2/2007 ( 541 )
( 541 )
0.89.00 2.75

--------------------पोट-खराब (लागवडीस
अयो%य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
--------------------आकारणी 2.75
--------------------जडु ी िकंवा िवशेष
आकारणी
सीमा आिण भमु ापन िच6हे

जनु े फेरफार 1. :- (773)
गाव नमनु ा बारा

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

18-01-2019

७१२

Page 2 of 2

िपकांची न दवही
[ महारा जमीन महसल
ू अिधकार अिभलेख आिण न दव ा ( तयार करणे व सिु "थतीत ठे वणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
तालक
ु ा :- सडक/अज-ुनी

गाव :- चीरचाडी
गट 1मांक व उपिवभाग : 772/1

वषD
(१)

िज हा :- ग िदया

िपकाखालील 5े ाचा तपशील
िम> िपकाखालील 5े
घटक िपके व ABयेकाखालील 5े
हंगाम िम>णाचा
जल
अजल िपकाच
ं े जल िसिं चत अजल
सक
िसिं चत
ं े त 1मांक िसिं चत िसिं चत
नाव
(२)

(३)

(४)
हे.आर.
चौ.मी

(५)
हे.आर.
चौ.मी

(६)

(७)
हे.आर.
चौ.मी

(८)
हे.आर.
चौ.मी

2018- खरीप
19

http://10.195.33.71/eferfar2beta/PgHtml712.aspx

शेवटचा फेरफार 1मांक : 773 व िदनाक
ं : 26/02/2018

िनभ?ळ िपकाखालील 5े
िपकांचे जल िसिं चत अजल
िसिं चत
नाव
(९)

(१०)
हे.आर.
चौ.मी

(११)
हे.आर.
चौ.मी

लागवडीसाठी उपल=ध
नसलेली जमीन
"वEप

जल
िसच
ं नाचे
साधन

शेरा

(१४)

(१५)

5े

(१२)

(१३)
हे.आर.
चौ.मी

पिडत

0.8900

18-01-2019

