
भोगवटादार वग -1भुधारणा प ती शेताचे थानीक नाव :
गट मांक व उपिवभाग 52/12/11

खाते . भोगवटादाराचे नाव े  आकार पो.ख. फेरफार  
 668 िवलास रामराव देशमुख 1.39.50 13.95 ( 1619 )
-------------- --------------------------------------- -------------- ----------- ---------- ------------

े , एकक व आकारणी
े ाचे एककआर.चौ.मी

---------- -----------
अकृिषक े

िबन शेती 1.39.50
---------- -----------
िबन शेती 
आकारणी

13.95

---------- -----------

कुळ, खंड व इतर अिधकार
कुळाचे नाव व खंड
------------------------------------------
इतर अिधकार
इतर
िव.तहसीलदार साहेब बुलडाणा यांचे 
फाईलावरील रे.के.नं एन ए.पी.34/सुंदरखेड 
/4/1992--93 िद 11-09-1992 ( 1618 )
------------------------------------------
लंिबत फेरफार : नाही.

------------------------------------------
शेवटचा फेरफार मांक : --- व िदनांक : ---
------------------------------------------

जुने फेरफार  : सीमा आिण भुमापन िच हे

गाव नमुना सात ( अिधकार अिभलेख प क )
[ महारा  जमीन महसुल अिधकार अिभलेख आिण न दव ा (तयार करणे व सु थतीत ठेवणे) िनयम १९७१ यातील िनयम ३,५,६ आिण ७]

गाव :- तालुका :- िज हा :-सुंदरखेड ( 529327 ) बुलडाणा बुलडाणा
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७/१२ डाउनलोड व वैध िद. : 15/11/2021 : 09:48:15 AM. वैधता पडताळणीसाठी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/ या संकेत थळावर जाऊन 0410100001000188 हा 
मांक वापरावा.

हा ७/१२ अिभलेख (िद.10/12/2018:05:04:03 PM रोजी) िडिजटल वा रीत केला अस यामुळे यावर कोण याही सही-िश याची आव यकता नाही.



गाव नमुना बारा ( िपकांची न दवही )
[ महारा  जमीन महसूल अिधकार अिभलेख आिण न दव ा (तयार  करणे व सु थतीत ठेवणे ) िनयम १९७१ यातील िनयम २९ ]

गाव :- तालुका :- िज हा :-सुंदरखेड ( 529327 ) बुलडाणा

गट मांक व उपिवभाग 52/12/11

बुलडाणा

शेरा

घटक िपके व  येकाखालील े

िनभळ िपकाखालील ेिम  िपकाखालील े
लागवडीसाठी उपल ध 
नसलेली जमीन

जल सचनाचे 
साधन

िपकाखालील े ाचा तपशील

वष हंगाम खाते मांक िपकांचे 
नाव

जल
सिचत

अजल 
सिचत

िपकांचे नाव जल
सिचत

अजल 
सिचत

व प े

(१) (२) (३) (४)  (५) (६)  (७)  (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५)

   आर.चौ.मी आर.चौ.मी आर.चौ.मी आर.चौ.मी आर.चौ.मी

टीप : *४ - िम णाचा संकेत मांक, *५ - जल सिचत, *६ - अजल सिचत
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७/१२ डाउनलोड व वैध िद. : 15/11/2021 : 09:48:15 AM. वैधता पडताळणीसाठी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/ या संकेत थळावर जाऊन 0410100001000188 हा 
मांक वापरावा.

हा ७/१२ अिभलेख (िद.10/12/2018:05:04:03 PM रोजी) िडिजटल वा रीत केला अस यामुळे यावर कोण याही सही-िश याची आव यकता नाही.


