महारा

शासन महसूल व वन िवभाग यांचेकडील शासन राजप

अिधसूचना

मांक/जमीन/2018/ . . 90/ज-1 िदनांक 8 माच 2019 अ वये भोगवटदार वग 2 आिण भाडे प याने दान केले या जिमनी भोगवटदार वग -1 मधे
पांतिरत करणेबाबत परवानगी िदले या करणांची यादी.

अ. .

गावाचे नाव तालुका

गट नं.

े

व आकार

जिमन मालकाचे नाव

काय लयाकडील आदे श

मांक व

िदनांक
जानेवारी 2020 पासून
1

सुळे ता. िशरपूर

30/2/उ

1 हे . 50 आर आकार . 1.60 पैसे

भाईदास बंकट बंजारा व इतर रा. लौकी ता. िशरपूर

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.29
/2019-20 िद. 14/2/2020

2

िशवाजीनगर ता. सा ी

128/36/1

1 हे . 20 आर आकार . 1.50 पैसे

सितष उ म माळी रा. जैताणे ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.30
/2019-20 िद. 14/2/2020

3

चौगांव ता. धुळे

348/2

0.83 आर आकार . 1.30 पैसे

काश हमत बोरसे व इतर रा. चौगांव ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.31
/2019-20 िद. 14/2/2020

4

कुसुंबा ता. धुळे

348/3

0.83 आर आकार . 1.25 पैसे

348/4

0.74 आर पोख 0.51 आर आकार . 1.20 पैसे

765/1

2 हे . 28 आर, पोख 0.10 आर आकार . 3.95 पैसेपैकी 1 हे . 98

यागगीर पु षो मगीर बुवा रा. कुसुंबा ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं./3
2/2019-20 िद. 14/2/2020

5

नगाव बु. ता. धुळे

286/5/1

3 हे .00 आर, आकार . 6.90 पैसे

लताबाई काश पाटील रा. नगाव ह.मु. भदाणे ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./33/20
19-20 िद. 14/2/2020

6

सु ेपाडा ता. धुळे

63/1

0 हे . 40 आर आकार दु. 0.50 पैसे

जग ाथ रामचं माळी रा. खेडे ता. धुळे

7

भामेर ता. सा ी

48

3 हे . 56 आर आकार . 5.05 पैसे

पोपट दला सोनवणे रा. भामेर ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.34
/2019-20 िद. 11/3/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं./3
5/2019-20 िद. 11/3/2020

8

भामेर ता. सा ी

242/10

3 हे . 77 आर आकार . 4.00 पैसे

9

िनमडाळे ता. धुळे

293/3

2 हे . 78 आर पोख 0.56 आर आकार . 3.15 पैसे

कािशराम जयराम सुयवंशी व इतर र. भामेर ता. सा ी

.ब/क /मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.36/2
019-20 िद. 11/3/2020

िमलाबाई गं गाराम पाटील रा. िनमडाळे ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.37
/2019-20 िद. 13/3/2020

10

भामेर ता. सा ी

446/26

2 हे . 02 आर आकार . 1.25 पैसे

शेवंताबाई तोताराम वाघ रा .भामेर ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.38
/2019-20 िद. 13/3/2020

11

भामेर ता. साकी

270/3

1 हे . 32 आर आकार . 1.25 पैसे

िव ल दे िवदास माळी (जगता ) रा. भामेर ता. सा ी

12

भामरे ता. सा ी

95/2

0.40 आर आकार . 0.60 पैसे

लटकनबाई वामन माळी रा. भामेर ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं./3
9/2019-20 िद. 13/3/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं./4
0/2019-20 िद. 16/3/2020

13

बेहेड ता. सा ी

287/1/अ

2 हे . 24 आर आकार . 2.50 पैसे

सुमनबाई साहे बराव पाटील रा. बेहेड ता. सा ी

14

नंदाणे ता. धुळे

296//1/ब

1 हे . 82 आर पोख 1.33 आर, आकार . 4.05 पैसे

राघो हावलाजी हालोर रा. नंदाणे ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. /र.नं./4
1/2019-20 िद. 18/3/2020
./ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. /र.नं.4
2/2019-20 िद. 18/3/2020

15

मुकटी ता. धुळे

603/5

2 हे . 06 आर पोख 0.29 आर, आकार . 3.80 पैसे

दामोदर नाना पाटील रा. मुकटी ता. धुळे

.ब/क /मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.43/2
019-20 िद. 18/3/2020

16

दाणे ता. शदखेडा

56

6 हे . 42 आर पोख 0.16 आर आकार . 9.20 पैसे

राघो झगा माळी रा. दाणे ता. शदखेडा

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं./4
4/2019-20 िद. 20/3/2020

17

जेबापुर ता. सा ी

29/1

1 हे . 28 आर पोख 0.12 आर, आकार . 1.50 पैसे

गो वदा वेडू पाटील रा. सामोडे ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.45
/2019-20 िद. 20/3/2020

18

झडे अंजन ता.िशरपूर

4

0.83 आर आकार . 1.05 पैसे

वंसत ल मण पुरािणक रा. धनुर ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.
46/2019-20 िद. 3/6/2020

19

बोराडी ता. िशरपूर

80/15

1.21 आर, पोख 0.61 आर,आकार .0.55 पैसे

ताराबाई बाबुलाल िच े रा. बोराडी ता. िशरपूर

20

सामोडे ता. सा ी

106/3

2.43 आर, पोख 0.13 आर, आकार . 2.90 पैसे

नामदे व सुकदे व घरटे रा. सामोडे ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.47
/2019-20 िद. 10/6/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.48
/2019-20 िद. 17/6/2020

21

भडगांव (व) ता. सा ी

90/2

1.80 आर, पोख 0.10 आर, आकार . 1.90 पैसे

िहराबाई चतुर पाटील रा. भडगांव (क) ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.49
/2019-20 िद. 17/6/2020

22

धाडरे ता. धुळे

200

9.07 पोख 1.47 आर,आकार . 10.60 पैसे

23

नांदवण ता. सा ी

100

2.31 आर, आाकार . 4.20 पैसे

िवण बुधा पाटील रा. धाडरे ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.50
/2019-20 िद. 14/7/2020

अंजनाबाई अशोक खैरनार रा. नांदवण ता. सा ी ह.मु.
कोडवेल ता. सटाणा िज.नािशक

24

नांदवण ता. सा ी

99

2.66 आर, आकार .3.75 पैसे

25

कढरे ता. सा ी

51

4.12 आर पोख 0.46 आर, आकार . 3.20 पैसे

अशोक ल मण खैरनार रा. नांदवण ता. सा ी ह.मु.
कोडवेल ता. सटाणा िज नािशक
पताबार शंकर झा टे रा. कढरे ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.51
/2019-20 िद. 22/7/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.52
/2019-20 िद. 23/7/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.53
/2019-20 िद. 5/8/2020

26

सामोडे ता. सा ी

1006/2/ब

0.82 आर पोख 0.15 आर, आकार . 1.20 पैसे

भारत कच गायकवाड रा.सामोडे ता. सा ी

.ब/क 2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.
01/2020-21 िद. 17/6/2020

27

धाडरे ता. धुळे

28

भामेर ता. सा ी

198/1/अ

2.06 आर, पोख 0.0 आर आकार . 3.25 पैसे

वसंत पुंजाराम पाटील रा. धाडरे ता. धुळे

2.00 आर आकार . 1.25 पैसे

िदपक राज माळी रा. भामेर ता. सा ी

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.02
/2020-21 िद. 31/7/2020

446/46

.ब/क 2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.03/
2020-21 िद. 18/8/2020

29

सामोडे ता. सा ी

91/1/अ/

1.79 आर, पोख 0.13 आर,आकार . 1.95 पैसे

दगाजी दौलत पाटील रा. सामोडे ता. सा ी

30

चचवार ता.धुळे

78

5. 22 आर,पोख 0.38 आर आकार . 6.60 पैसे

काळु िझप पटे ल रा. चचवार ता. धुळे

.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.04
/2020-21 िद. 18/8/2020
.ब/क /2/मशा/जिमन/न.श.ज. ./र.नं.05
/2020िद. 14/9/2020

जानेवारी 2020 ते स टबर 2020 पयत भोगवटादार वग- 2 मधुन भोगवटादार वग-1 म ये
अ. .

अजदाराचे / मालकाचे नाव

1

ीमती िव ा साहे बराव वाघ, रा.
60, नेह हौ. सोसा., दे वपूर, धुळे

िमळकतीचा तपिशल
मौजे दे वपूर, ता.िज. धुळे येथील स.नं. 131 पैकी लॉट नं. 113 े

तालुका
धुळे

190 चौ.मी. व लॉट नं. 114 े 190 चौ.मी.

आदे श

पांतरीत झाले या िमळकती
.

. ब/क -

िदनांक
07/01/2020

1/िबनशेती/ कािव01/2020

2

ी. शरद छबुगीर गोसावी, रा.
कुसुंबा, ता.िज. धुळे

मौजे कुसुंबा, ता.िज. धुळे येथील ग.नं. 101 पैकी लॉट नं. 12 े

धुळे

139.40 चौ.मी.

. ब/क -

07/01/2020

1/िबनशेती/ कािव02/2020

3

ी. मोद अशोक महाजन, रा.
पपळनेर, ता. सा ी, िज. धुळे

मौजे सामोडे , ता. सा ी येथील ग.नं. 1005/3अ/4अ पैकी लॉट नं.

सा ी

14-ब े 112.50 चौ.मी.

. ब/क -

06/02/2020

1/िबनशेती/ कािव70/2020

4

ी. पांडुरंग वामन सुयवंशी, मु य
वतक िनयोिजत गृह िनम ण

मौजे सामोडे , ता. सा ी येथील ग.नं. 1005/1-अ पैकी लॉट नं. 3

सा ी

े 307.50 चौ.मी. व लॉट नं. 4 े 307.50 चौ.मी.

. ब/क -

07/02/2020

1/िबनशेती/ कािव-

सं था,

73/2020

पपळनेर, ता. सा ी, िज. धुळे

5

ी. अिन द रघुनाथ पाटील, रा.
19, ग.स. हौ सग सोसायटी,

मौ. धुळे येथील िस.स.नं. 3516/अ मधील लॉट नं. 19 चे े

धुळे

473.89 चौ.मी. पैकी उ रे कडील े 236.945 चौ.मी.

टे शन रोड, धुळे

6

26/02/2020

118/2020

ी. अजय रमेश सोनवणे, रा. 28, मौजे धुळे, ता.िज. धुळे येथील िस.स.नं. 3516/अ/33-ब े
नेह नगर, धुळे

. ब/क 1/िबनशेती/ कािव-

धुळे

441.40 चौ.मी.

. ब/क -

17/03/2020

1/िबनशेती/ कािव219/2020

7

ी. अ ण वामन ओझरकर, ी.

मौजे सामोडे , ता. सा ी येथील ग.नं. 1005/3अ/4अ पैकी लॉट नं.

सा ी

. ब/क -

सुिनल जनादन इखनकर व ी.

1 े 388.75 चौ.मी. , लॉट नं. 5 े 333.75 चौ.मी , लॉट नं.

1/िबनशेती/ कािव-

नर द ा य पोतदार, रा.

6 े 180.00 चौ.मी , लॉट नं. 7 े 180.00 चौ.मी , लॉट नं.

297/2020

पपळनेर, ता. सा ी, िज. धुळे

18 े 378.75 चौ.मी व लॉट नं. 37 े 152.25 चौ.मी

14/05/2020

8

ी. रमेश मोितलाल जैन व इतर 2 मौजे कुसुंबा, ता.िज. धुळे येथील िस.स.नं. 473 े 167.20 चौ.मी.

धुळे

, सव रा. कुसुंबा, ता.िज. धुळे

. ब/क -

14/05/2020

1/िबनशेती/ कािव305/2020

9

ी. पंकज वसंतराव चौधरी, रा.
मालपूर रोड, द डाईचा, ता.

मौजे द डाईचा, ता. शदखेडा, िज. धुळे येथील िस.स.नं. 1610 े

शदखेडा

36.80 चौ.मी.

शदखेडा, िज.धुळे
10

ी. पंकज वसंतराव चौधरी, रा.
मालपूर रोड, द डाईचा, ता.

ी. पंकज वसंतराव चौधरी, रा.
मालपूर रोड, द डाईचा, ता.

मौजे द डाईचा, ता. शदखेडा, िज. धुळे येथील िस.स.नं. 1611 े

शदखेडा

35.10 चौ.मी.

ी. पंकज वसंतराव चौधरी, रा.
मालपूर रोड, द डाईचा, ता.

ी. काश िम ीलाल कन वट व
ी. रामचं िम ीलाल कन वट,
रा.द डाईचा, ता. शदखेडा, िज.धुळे

17/07/2020

316/2020
मौजे द डाईचा, ता. शदखेडा, िज. धुळे येथील िस.स.नं. 1612 े

शदखेडा

87.10 चौ.मी.

. ब/क -

17/07/2020

1/िबनशेती/ कािव317/2020

मौजे द डाईचा, ता. शदखेडा, िज. धुळे येथील िस.स.नं. 1613 े

शदखेडा

25.10 चौ.मी.

. ब/क -

17/07/2020

1/िबनशेती/ कािव-

शदखेडा, िज.धुळे
13

. ब/क 1/िबनशेती/ कािव-

शदखेडा, िज.धुळे

12

17/07/2020

315/2020

शदखेडा, िज.धुळे
11

. ब/क 1/िबनशेती/ कािव-

318/2020
मौजे द डाईचा, ता. शदखेडा, िज. धुळे येथील िस.स.नं. 528-अ

शदखेडा

. ब/क -

े 161.60 चौ.मी. व िस.स.नं. 528-ब े 161.60 चौ.मी. एकुण

1/िबनशेती/ कािव-

े 323.20 चौ.मी. या ब-स ा िमळकती पैकी े 210.70

448/2020

17/07/2020

चौ.मी. रिहवास योजनासाठी व े 112.50 चौ.मी. वािण य
योजनासाठी
. ब/क 14

ी. सुरेश भगवान बागुल, रा.
िशरपूर, ता. िशरपूर, िज. धुळे

मौ. िशरपूर बु. ता. िशरपूर येथील िस.स.नं. 3200 े 111.42
चौ.मी.

िशरपूर

1/िबनशेती/ कािव537/2020

12/08/2020

जानेवारी-2020 ते स टबर 2020 पयत ख याखु या औ ािगक योजनाथ िबनशे ती झाले या जिमनी
अ. .
1

अजदाराचे नाव

जिमनीचा तपिशल

ी. िवलास नबाजी शदे , रा.

मौ. बाभुळदे , ता. शदखेडा ग.नं. 8 े 1 हे . 15 आर पैकी 0 हे . 80

बाभुळदे , ता. शदखेडा, िज.धुळे

आर

तालुका
शदखेडा

योजन
ऑईल िमल

प

.

.ब/क -1/िबनशेती/
ख या.औ ो./एनएएसआर/28/19/कािव/72/20

िदनांक
07/02/2020

सौ. िनिलमा संजय गोरे व इतर 1,
2

रा. घर नं. 2087, ग ली नं. 6,

मौ. कंु डाणे (वरखेडी), ता.िज. धुळे ग.नं. 33/4 े 1 हे . 40 आर

HDFC बँकेजवळ, धुळे,

धुळे

फळे व भाजीपाला

.ब/क -1/िबनशेती/

साठवणूक

ख या.औ ो./एनएएसआर/1/19/कािव/108/20

20/02/2020

ता.िज.धुळे
3

4

5

6

ी. सुरेश भाईदास पारधी वै. 3,

मौ. वा ड, ता. शदखेडा ग.नं. 856/1-4 े 0 हे . 60 आर पैकी 0

रा. वा ड, ता. शदखेडा, िज. धुळे हे . 10.10 आर
ी. संतोष रोिहदास पारधी वै. 4,

मौ. वा ड, ता. शदखेडा ग.नं. 856/1-3 े 0 हे . 60 आर पैकी 0

रा. वा ड, ता. शदखेडा, िज. धुळे हे . 9.50 आर
ी. गोब उफ गोबा भुता पारधी,
रा. वा ड, ता. शदखेडा, िज. धुळे
ी. वासुदेव िवलास पाटील,

शदखेडा

मौ. वा ड, ता. शदखेडा ग.नं. 856/1अ े 1 हे . 03 आर पैकी 0
हे . 9.80 आर, ग.नं. 856/2 े 1 हे . 03 आर पैकी 0 हे . 40.66

शदखेडा

आर
मौ. धमाणे , ता.िज. धुळे ग.नं. 153/1अ/3 े 0 हे . 75 आर पैकी 0

रा. धमाणे , ता.िज. धुळे

शदखेडा

हे . 25 आर

धुळे

वंडर िसमट कं. या

.ब/क -1/िबनशेती/

र यासाठी

ख या.औ ो./एनएएसआर/13/19/कािव/141/20

वंडर िसमट कं. या

.ब/क -1/िबनशेती/

र यासाठी

ख या.औ ो./एनएएसआर/15/19/कािव/140/20

वंडर िसमट कं. या

.ब/क -1/िबनशेती/

र यासाठी

ख या.औ ो./एनएएसआर/14/19/कािव/216/20

Packaged Drinking

.ब/क -1/िबनशेती/

Water & Godown

ख या.औ ो./एनएएसआर/1/20/कािव/210/20

03/03/2020

03/03/2020

17/03/2020

05/06/2020

मौ. वा ळ, ता. िशरपूर ग.नं. 110 े 2 हे . 95 आर, ग.नं. 112
े 1 हे . 48 आर, ग.नं. 113/1/अ े 2 हे . 23 आर, ग.नं.
मे. िनसा ा िर युएबल एनज
7

ा.

113/2/अ/1 े 0 हे . 63 आर, ग.नं. 113/2/अ/2 े 1 हे . 27

िल. , ारका, यु िद ली चे

आर, ग.नं. 113/3/अ/1 े 1 हे . 26 आर, ग.नं. 113/3/अ/2 े

अिधकृत ितिनधी ी. िवशाल

0 हे . 64 आर, ग.नं. 113/4/अ े 1 हे . 90 आर, ग.नं. 113/5/अ

ताप िकदत

िशरपूर

सौरऊज

क प

िशरपूर

सौरऊज

क प

.ब/क -1/िबनशेती/
ख या.औ ो./एनएएसआर/25/19/कािव/629/20

11/09/2020

े 1 हे . 90 आर, ग.नं. 113/6 े 2 हे . 24 आर, ग.नं.
141/1/अ े 1 हे . 38 आर, ग.नं. 141/1/ब े 2 हे . 40 आर,
ग.नं. 141/2 े 2 हे . 40 आर

मे. िनसा ा िर युएबल एनज
8

ा.

िल. , ारका, यु िद ली चे
अिधकृत ितिनधी ी. िवशाल
ताप िकदत

मौ. वा ळ, ता. िशरपूर ग.नं. 138 े 1 हे . 02 आर, ग.नं. 139
े 0 हे . 97 आर

.ब/क -1/िबनशेती/
ख या.औ ो./एनएएसआर/26/19/कािव/628/20

11/09/2020

मे. िनसा ा िर युएबल एनज
9

ा.

िल. , ारका, यु िद ली चे
अिधकृत ितिनधी ी. िवशाल

मौ. ह ी खुद, ता. सा ी ग.नं. 11 े 2 हे . 92 आर

सा ी

सौरऊज

क प

सा ी

सौरऊज

क प

.ब/क -1/िबनशेती/
ख या.औ ो./एनएएसआर/27/19/कािव/631/20

11/09/2020

ताप िकदत

मे. िनसा ा िर युएबल एनज
10

ा.

िल. , ारका, यु िद ली चे
अिधकृत ितिनधी ी. िवशाल
ताप िकदत

मौ. ह ी खुद, ता. सा ी ग.नं. 12/1 े 1 हे . 62 आर, ग.नं. 12/2
े 1 हे . 62 आर, ग.नं. 12/3 े 1 हे . 75 आर, ग.नं. 12/4 े
1 हे . 51 आर

.ब/क -1/िबनशेती/
ख या.औ ो./एनएएसआर/20/19/कािव/627/20

11/09/2020

जानेवारी 2020 ते स टबर 2020 पयत िनवासी, वािण य व शै िणक योजनाथ िबनशे ती झाले या जिमनी
अ. .
1
2

अजदाराचे नाव
ी. िदलीप जुगराज टाटीया वै 1,

जिमनीचा तपिशल
मौ. सा ी येथील ग.नं. 219/7, 219/8 एकुण े 0 हे . 96 आर

रा. सा ी, ता. सा ी
ी. िललाचंद नबा पाटील, रा.

मौ. शगावे, ता. िशरपूर येथील ग.नं. 54/1-अ-1 े 1 हे . 21 आर

शगावे, ता. िशरपूर
ी. िवण तोताराम ठाकरे वै. 4,

3

रा. मोराणे .ल., ता.िज. धुळे

4

िव ा साद, महा मा फुले

ी. सुिनल गजमल सोनवणे, रा.

तालुका

योजन

आदे श

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-13/17/

सा ी

रिहवास

िशरपूर

रिहवास

धुळे

रिहवास

कािव/94/2020

िशरपूर

रिहवास

कािव/103/2020

िशरपूर

रिहवास

कािव/104/2020

धुळे

वािण य (पे ोलपंप)

मौ. मोराणे .ल., ता.िज.धुळे येथील ग.नं. 58 े 1 हे . 22 आर

.

कािव/977/19
.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-18/19/
कािव/169/2020

िदनांक
16/01/2020
06/02/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-19/19/

मौ. मांडळ, ता. िशरपूर येथील ग.नं. 70/2 े 1 हे . 27 आर

15/02/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-22/17/
17/02/2020

पुतळामागे , टे शन रोड, धुळे
ी. सुिनल गजमल सोनवणे, रा.
5

मौ. मांडळ, ता. िशरपूर येथील ग.नं. 70/1 े 1 हे . 19 आर

िव ा साद, महा मा फुले

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-21/17/
17/02/2020

पुतळामागे , टे शन रोड, धुळे
6

ी. नर सग ताप सग
िससोिदया, रा. दे वपूर, धुळे

मौ. वलवाडी, ता.िज. धुळे येथील ग.नं. 30/1-4 पैकी लॉट नं. 3
े 472.50 चौ.मी. व लॉट नं. 4 450 चौ.मी.

ी. अजीजखान गफुरखान पठाण, मौ. सा ी, ता. सा ी येथील ग.नं. 195/4-ब-2 े 0 हे . 55 आर
7

सौ. पु पादे वी हिरओम गु ता, रा.
8

मौ. आमोदा, ता. िशरपूर येथील ग.नं. 96/1ब े 0 हे . 40 आर

रिहवास
वािण य

िशरपूर

सुभाष कॉलनी, िशरपूर

27/02/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-21/19/
सा ी

रा. िनम ण ेडस या मागे , धुळे

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-20/19/
कािव/121/2020

(स हस टे शन

कािव/126/2020

02/03/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-7/18/
कािव/171/2020

09/03/2020

कॉ ले स)
ी. भाकर बुधा पाटील वै.2, रा.
9

शगावे, ता. िशरपूर, िज. धुळे

10

कुणाल रोिहदास पाटील रा.

मौ. शगावे, ता. िशरपूर येथील स.नं. 50/1 े 1 हे . 52 आर

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-22/19/
िशरपूर

रिहवास

कािव/197/2020

धुळे

वािण य (रे टॉरं ट)

कािव/378/2020

मौ. शगावे, ता. िशरपूर येथील ग.न. 115 े 3 हे . 48 आर

िशरपूर

रिहवास व वािण य

कािव/384/2020

मौ. आमोदे , ता. िशरपूर ग.नं. 32/4अ े 0 हे . 28 आर

िशरपूर

वािण य (हॉटे ल)

कािव/563/2020

ी. िवजय रोिहदास पाटील व ी.

13/03/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-2/20/
मो. अवधान, ता.िज. धुळे येथील ग.नं. 113/1 े 2 हे . 44 आर

06/07/2020

दे वपूर, धुळे
11

12

ी. िवण फुलचंद पाटील वै.2,
रा. शगावे, ता. िशरपूर, िज. धुळे
ी. जाम सग कािशराम राजपुत,
रा. आमोदे , ता. िशरपूर िज. धुळे

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-11/19/
07/07/2020

.ब/क -1/िबनशेती/ एनएएसआर-8/20/
12/08/2020

कुळविहवाट शाखा िज हािधकारी काय लय,धुळे जिमन िव ी परवानगी आदे श सन 2020
िव ी परवानगी
अ. .

तालुका

अजदाराचे नाव

जमीनीचा तपशील

आदे शाचा कमांक व
िदनांक

मौजे पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.1201/2अ-1 े 2.00 हे
1

सा ी

ी.अिभिजत रमेश ठाकरे व इतर -5 सव रा. पपळनेर िज.धुळे

आर आकार 2.00 पैसे ही जु या शत ची शेतजिमन िबगर आिदवासीस
अकृिषक (रिहवास) योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे वा ड ता. शदखेडा िज.धुळे येथील पुव चा गट नं.856/1अ े 1 हे

.फ/क 7/एस.आर./41/20
िदनांक 16/01/2020.
.फ/क -

03 आर आकार .5.35 पैसे आिण गट नं.856/2 े 1 हे 03 आर

7/एस.आर./01/20

आकार .5.40 पैसे पैकी अनु मे 0 हे 9.80 आर व 0 हे 40.66 आर

िदनांक 07/07/2020.

औदोिगक योजनाथ मंजूर झाले या सनद सार न याने तयार झालेले गट
2

शदखेडा

ी.गोब भूता पारधी व इतर-6 रा.वा ड ता. शदखेडा िज.धुळे

नं.856/1/अ/2 े 9.80.00 चौ.िम.व 856/2ब े 40.66.00 चौिम.ही
निवन शत ची आिदवासी जिमन िबगर आिदवासी मे.वंडर िसमट
ली.नरडाणा यांना अकृिषक (र यासाठी) योजनाथ िव ी करणे बाबत.

मौजे वा ड ता. शदखेडा िज.धुळे येथील पुव चा गट नं.856/1-3 े
0.60 आर आकार .3.10 पैसे पैकी 0 हे 9.50 आर औ ोिगक
3

शदखेडा

ी.संतोष रोिहदास पारधी इतर-3 सव रा.वा ड ता. शदखेडा िज.धुळे

योजनाथ मंजूर झाले या सनद नुसार न याने तयार झाले या गट

.फ/क 7/एस.आर./02/20
िदनांक 07/07/2020.

नं.856/1/क/2 े 9.50.00 चौिम ही आिदवासीने धारण केलेली निवन
शत ची शेतजिमन िबगर आिदवासी मे.वंडर िसमट ली.नरडाणा यांना
अकृिषक (र यासाठी) योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे वा ड ता. शदखेडा िज.धुळे येथील पुव चा गट नं.856/1-4 े 0 हे
60 आर आकार .3.10 पैसे पैकी 0 हे 10.10 आर शेतजिमन

4

शदखेडा

ी.सुरेश भाईदास पारधी व इतर-3 सव रा.वा ड ता. शदखेडा
िज.धुळे

आ ोिगक योजनाथ मंजूर झाले या सनद नुसार न याने तयार झालेला

.फ/क 7/एस.आर./03/20
िदनांक 07/07/2020.

गट नं.856/1/ड/2 े 10.10.00 चौिम ही आिदवासीने धारण केलेली
शेतजिमन िबगर आिदवासी मे.वंडर िसमट ली.नरडाणा यांना अकृिषक
(र यासाठी) योजनाथ िव ी करणे बाबत.
.फ/क मौजे भोनगाव ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.8/अ मधील
ीमती.अनुसयाबाई सु ाम माळचे याचा िह सा 1 हे 59 आर पो.ख.0 हे

5

सा ी

ीमती.अनुसयाबाई सु ाम माळचे , ी.रामभाऊ वारशा िभल व
ी.बुधा क हे या िभल रा.भोनगाव ता.सा ी िज.धुळे

11 आर , ी.रामभाऊ वारशा िभल व ी.बुधा क हे या िभल यांचा िह सा
े 3 हे 16 आर पो.ख.0 हे 22 आर एकूण े 4 हे 75 आर पो.ख.0 हे
33 आर आकार .6.84 पैसे ही आिदवासीने धारण केलेली जु या
शत ची जिमन दुस-या आिदवासीस कृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.

7/एस.आर./04/20
िदनांक 22/07/2020.

मौजे वार ता.िज.धुळे येथील गट नं.423/3 े 0 हे 64 आर पो.ख.1 हे 46
6

धुळे

ी.यशवंत राघो साळु खे रा.मोराणे .ल.ता.िज.धुळे

.फ/क -

आर एकूण े 2 हे 10 आर आकार .1.00 पैसे ही आिदवासीने धारण

7/एस.आर./05/20

केलेली जु या शत ची शेतजिमन दुसया आिदवासीस कृिषक योजनाथ

िदनांक 23/07/2020.

िव ी करणे बाबत.
मौजे भदाणे ता.िज.धुळे येथील गट नं.235/3 े 1 हे 28 आर पो.ख.0 हे
16 आर एकूण 1 हे 44 आर आकार .2.00 पैसे यापैकी े 0 हे 64
7

धुळे

ी.गो वद आनंदा दळवी इतर रा.भदाणे ता.िज.धुळे

आर पो.ख.0 हे 08 आर एकूण े 0 हे 72 आर आकार .1.00 पैसे ही

.फ/क 7/एस.आर./06/20
िदनांक 24/07/2020.

आिदवासीने धारण केलेली जु या शत ची शेतजिमन दुस-या आिदवासीस
कृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे शेलबारी ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.93 े 1 हे 16 आर
8

सा ी

ी.दे वराम िशवराम माळी (िभल) रा.शेलबारी ता.सा ी िज.धुळे

पो.ख.0 हे 00 आर एकूण े 1 हे 16 आर आकार .0.60 पैसे ही
आिदवासीने धारण केलेली निवन शत ची शेतजिमन दुस-या आिदवासीस

.फ/क 7/एस.आर./07/20
िदनांक 17/08/2020.

कृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.

9

िशरपूर

ीमती.उ जनबाई गोिपचं पारधी रा.सुभाष नगर िशरपूर ता.िशरपूर
िज.धुळे

मौजे िनमझरी ता.िशरपूर िज.धुळे येथील गट नं.78/2 े 0 हे 60 आर
आकार .1.00 पैसे ही आिदवासीने धारण केलेली जु या शत ची
शेतजिमन दुस-या आिदवासीस कृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे ढं ढाणे ता.िज.धुळे येथील गट नं.70/4 े 0 हे 88 आर पो.ख.0 हे

10

धुळे

ी.भालचं अंबर िभल रा.ढं ढाणे ता.िज.धुळे

23 आर एकूण े 1 हे 11 आर आकार .1.65 पैसे ही आिदवासीने
धारण केलेली निवन शत ची शेजिमन दुस-या आिदवासीस कृिषक
योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.135 े 1 हे 09

11

सा ी

ी.गं गाराम िहराजी िभल रा. हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे

आर पो.ख.0 हे 30 आर एकूण े 1 हे 39 आर आकार .1.20 पैसे ही
आिदवासीने धारण केलेली निवन शत ची शेतजिमन िबगर आिदवासी

.फ/क 7/एस.आर./15/20
िदनांक 25/08/2020.
.फ/क 7/एस.आर./16/20
िदनांक 14/09/2020
सुधारीत आदे श.
.फ/क 7/एस.आर./18/20
िदनांक 01/10/2020

िव व रोहाणी क , पपळनेर यांना अकृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.134/1 े 0हे
12

सा ी

ी.बाबुलाल जयराम िभल रा.रोहण ता.सा ी िज.धुळे

81 आर पो.ख.1हे 60 आर एकूण े 2 हे 41 आर आकार .0.87 पैसे
ही आिदवासीने धारण केलेली निवन शत ची शेतजिमन िबगर आिदवासी

.फ/क 7/एस.आर./19/20
िदनांक 01/10/2020

िव व रोहाणी क , पपळनेर यांना अकृिषक योजनाथ िव ी करणे बाबत.
मौजे हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.29/1 े 2 हे
46 आर पो.ख.0हे 31 आर एकूण े 2 हे 77 आर आकार .2.70 पैसे
13

सा ी

ी.खंडु घुडकु पवार (िभल) रा. हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे

व गट नं.29/2 े 2 हे 45 आर पो.ख.0 हे 32 आर एकूण े 2 हे 77
आर आकार .2.70 पैसे ही आिदवासीने धारण केलेली निवन शत ची
शेतजिमन िबगर आिदवासी िव व रोहाणी क , पपळनेर यांना अकृिषक
योजनाथ िव ी करणे बाबत.

.फ/क 7/एस.आर./20/20
िदनांक 01/10/2020

मौजे हसदी . पपळनेर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.134/2 े
14

सा ी

ी.जयवंत गुलाब भोये व इतर-2 रा.कुडाशी ता.सा ी िज.धुळे

7 हे

.फ/क -

30 आर पो.ख.1हे 21 आर एकूण े 8 हे 51 आर आकार .7.83

7/एस.आर./21/20

पैसे ही आिदवासीने धारण केलेली निवन शत ची शेतजिमन िबगर

िदनांक 01/10/2020

आिदवासी िव व रोहाणी क , पपळनेर यांना अकृिषक योजनाथ िव ी
करणे बाबत.
.फ/क -

15

सा ी

ीमती.सु ीबाई पंडीत अिहरे व ी.आकाश पंडीत अिहरे रा.सा ी
ता.सा ी िज.धुळे

मौजे पेरेजपूर ता.सा ी िज.धुळे येथील गट नं.178/1 े 1 हे 25 आर

7/एस.आर./17/20

पो.ख.0.04 आर एकूण े 1 हे 29 आर आकार .1.50 पसै., गट

िदनांक 05/10/2020

नं.178/2 े 1 हे 25 आर पो.ख.0.04 हे आर एकूण े 1 हे 29 आर
आकार .1.50 पैसे व गट नं.178/3 े 0 हे 68 आर पो.ख.0.03
हे .आर एकूण े 0 हे 71 आर आकार .0.35 पैसे ही आिदवासीने
धारण केलेली जु या शत ची शेतजिमन िबगर आिदवासी नगर पंचायत
सा ी यांना अकृिषक (डं पग ाऊंडसाठी) योजनाथ िव ी करणे बाबत.

