Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- बोरगांव त.सा.0.4
तालक
िज हा :- ग1दया
दनांक:- 07/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
गट 0मांक व
उप4वभाग
199

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी र4व;< तक
ु ाराम थानथराटे
िजरायत

0.81.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------0.81.00

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.75

8े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.81.00 1.75

खाते 0मांक

( 325 ) 161
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
ला का.बल का/त दे 0यात आल#.
( 325 )
1ी तहसीलदार साहे ब गोरे गांव
यांचे आदे शा रे 2हवी मुकदमा
106/एल.आर.डी/19/83-84 3माणे द.
31/5/84 ( 325 )
स.न. 1.99 आराजी 2.00 एकर
834.76 म4ये गहान मद
ृ संधारण
ख यास समा+व7ट आहे . ( 325 )

----------- ----------जुडी *कवा +वशेष
आकारणी
(402)

सीमा आ8ण भुमापन 9च:हे

गाव नमुना बारा
1दनांक:- 07/12/2016 पय?त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: बोरगांव त.सा.;.4
तालुका: गोरे गाव
िजAहा: ग< दया

वष?
2016-17

2017-18

2018-19

4पकाखालBल 8ेाचा तपशील
&नभCळ4पकाखालBल
जल
लागवडीसाठE
संचनाचे
मG 4पकाखालBल 8े
&नभCळ 4पकाखालBल 8े
उपलFध नसलेलB
साधन
मGणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
0मांक
IJयेकाखालBल 8े
हं गाम
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वLप
8े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
खर#प
पडीत 0.8100
संपण
पडीत 0.8100
ू 
वष
खर#प
पडीत 0.8100
संपण
पडीत 0.8100
ू 
वष
खर#प
पडीत 0.8100

शेरा

Tuesday, December 11, 2018
गाव नमुना सात
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसल
ू अ धकार अभलेख आण नदव या ( तयार करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम, १९७१ यातील
&नयम ३, ५, ६ आण ७ )
गाव :- बोरगांव त.सा.0.4
तालक
िज हा :- ग1दया
दनांक:- 31/12/2016 पयत अदयावत
ु ा :- गोरे गाव
गट 0मांक व
उप4वभाग
200

भुधारणा प5ती

भोगवटदाराचे नांव

भोगवटादार वग
-2

शेतीचे #था&नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी र4व;< तक
ु ाराम थानथराटे
िजरायत

0.81.00

बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

----------0.81.00

8े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.81.00 1.75

खाते 0मांक

( 232 ) 161
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
गहान स.न. 200 आराजी 2.00
एकर 834.76. गहान आहे . ( 325 )
/ी तहसीलदार साहे ब गोरे गांव
यांचे आदे शा रे 0हवी मुकदमा
106/एल.आर.डी/19/83-84 1माणे द.
31/5/84 ला का2बल का3त दे 4यात
आल#. ( 325 )

----------- ----------पोटखराब (लागवडीस
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.75
----------- ----------जुडी *कवा +वशेष
आकारणी
(325),(413)

सीमा आ5ण भुमापन 6च7हे

गाव नमुना बारा
1दनांक:- 31/12/2016 पय?त अदयावत
अ धकार अभलेख पक
( महारा जमीन महसूल अ धकार अभलेख आण नदव या ( करणे व सुि#थतीत ठे वणे ) &नयम,१९७१ यातील &नयम २९ )
गाव: बोरगांव त.सा.8.4
तालुका: गोरे गाव
िजAहा: ग9 दया

वष?
2015-16
2016-17
2017-18

4पकाखालBल 8ेाचा तपशील
&नभCळ4पकाखालBल
जल
लागवडीसाठE
संचनाचे
मG 4पकाखालBल 8े
&नभCळ 4पकाखालBल 8े
उपलFध नसलेलB
साधन
मGणाचा संकेत
घटक 4पके व
जमीन
0मांक
IJयेकाखालBल 8े
हं गाम
जल
अजल 4पकांचे जल
अजल 4पकांचे जल
अजल
#वLप
8े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
संपण
तुर
पडीत 0.8100
ू 
वष
संपण
तुर
पडीत 0.8100
ू 
वष
संपण
पडीत 0.8100
ू 
वष

शेरा

