Tuesday, December 11, 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 :- नवरगाव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग +दया
दनांक:- 18/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.).4
गट )मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
176
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते )मांक
नांव
( 161 ) 260
े एकक हे .आर.चौ.मी सुर67 सुकचंद गौतम
( 161 ) कुळाचे नाव
सुरिमला बे.सुकचंद गौतम
( 161 ) इतर अ धकार
जरायत 1.20.00
रे खा ज.अिनल ठाकरे
( 161 ) इतर
/योती महे श रहांगडाले
( 161 )
बागायत 0ीती सुकचंद गौतम
द.6/6/84 2या आदे शा3वये
1.20.00
0.00
------सामाईक
े
-----सरकार
जमा केलेली जिमन पु3हा
तर#
का4त
कामा
क5रता वाटप
वरकस
कर6यात आली. ( 105 )
इतर
7ी .तहसीलदार साहे ब
----------- ----------गोरे गाव यांचे कोटाचे
एकुण े 1.20.00
रा.मा.8.1/एल.एन.ड# 19/86-87
( 105 )
----------- ----------इतर
द.4/2/2017वारस नोद
पोटखराब (लागवड#स
(
161
)
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- --------------------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(105),(172)
सीमा आ ण भुमापन िच3हे
गाव नमुना बारा
+दनांक:- 18/01/2017 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: नवरगाव त.सा.8.4
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग9 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ?ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवडAसाठB
संचनाचे
मD /पकाखालील 3े
नभ?ळ /पकाखालील 3े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
)मांक
FGयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वIप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
1.1800
धारो
0.0200
तुर
1.1800
धारो
0.0200
तुर
1.1800
धारो

Tuesday, December 11, 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 :- नवरगाव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग +दया
दनांक:- 22/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.).4
गट )मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
226
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते )मांक
नांव
0.34.00 2.25
( 105 ) 114
े एकक हे .आर.चौ.मी +दलीप ल6मन मे7ाम
कुळाचे नाव
जरायत 0.34.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत महारा- शेत जमीन कमाल
धारण
अिधिनयम 1961अतगत
तर#
वाटप
क
े लेली जमीन [1 क [5]
वरकस
िसलींग वाटप ( 105 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.34.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(105),(173)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
+दनांक:- 22/12/2016 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: नवरगाव त.सा.1.4
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
म7 /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलBध नसलेली साधन
म7णाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
)मांक
DEयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0200
तुर
धारो 0.3200
0.0200
तुर
0.3200
धारो
0.0200
तुर
धारो 0.3200

Tuesday, December 11, 2018

