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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 26/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
294
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 493 ) 392
े एकक हे .आर.चौ.मी शामलाल बलीराम बोरकर
( 493 ) कुळाचे नाव
दनेश बलीराम बोरकर
( 493 ) इतर अ धकार
जरायत 0.78.00
छ.नुबाई ज.राजेश बावने
( 493 ) इतर
जनाबाई बे.बलीराम बोरकर
( 493 )
बागायत सु0ता बे.*बसन बोरकर
द. 23/2/94 ( 64 )
0.78.00
2.30
------सामाईक
े
-----इतर
तर#
भं.0ा.बैक शाखा कु-हाड# कडु न
वरकस
3000 2.कज घेवन
ु गहान
इतर
के यास बोजा दज. ( 99 )
----------- ----------द 1.6.95 का.का. ( 99 )
एकुण े 0.78.00
इतर
द.30/5/09 ( 493 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.30
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(659),(701)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 26/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.6.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग7 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 5े
वष;
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धारो 0.7600
पड#त 0.0200
2018-19 खर#प
धारो 0.7600
पड#त 0.0200

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 26/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
297
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.37.00 1.00
( 21 ) 261
े एकक हे .आर.चौ.मी महादे व चुि8नलाल कटरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.37.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत रा.मा. - 12/आ 15/1970-71
मौजा
ितमेझर# त. गो दया यांचे
तर#
19/3/72
चे आदे शा 0माणे ( 21 )
वरकस
द. 28/8/91 का.का. ( 21 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.37.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.00
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(21),(659),(701)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 26/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.-.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग2 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 5े
वष<
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धारो 0.3600
धुपड 0.0100
2018-19 खर#प
धारो 0.3600
धुपड 0.0100

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 04/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
298
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.34.00 0.91
( 21 ) 261
े एकक हे .आर.चौ.मी महादे व चुि8नलाल कटरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.34.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत रा.मा. - 12/आ 15/1970-71
मौजा
ितमेझर# त. गो दया यांचे
तर#
19/3/72
चे आदे शा 0माणे ( 22 )
वरकस
द. 28/8/91 का.का. ( 22 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.34.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(21),(22),(701)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 04/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.-.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग2 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 5े
वष<
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
धारो 0.3300
धुपड 0.0100
2018-19 खर#प
धारो 0.3300
धुपड 0.0100

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 13/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
299
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.31.00 0.90
( 21 ) 261
े एकक हे .आर.चौ.मी महादे व चुि8नलाल कटरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.31.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत रा मा - 12/3/95/70-71
मौजा
ितमेसर# द 19.3.72 चे
तर#
आदे
श
/माणे नायब तहसीलदार
वरकस
ग0 दया यांचे आदे श /माणे का
इतर
का 1हणुन िमळाली ( 22 )
----------- ----------द 28.8.91 का.का. ( 22 )
एकुण े 0.31.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(21),(22),(701)

सीमा आ ण भुमापन िच3हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 13/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.-.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग0 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 5े
वष<
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.3000 धुपड 0.0100
धारो
2018-19 खर#प
0.3000 धुपड 0.0100
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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
373/2
सरकार
प टे दार
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 459 ) 35
े एकक हे .आर.चौ.मी कामेश व. वय8काश टे भुण9कर
( 459 ) कुळाचे नाव
&द*या व.+वय,काश टे भुण.कर
( 459 ) इतर अ धकार
जरायत 2.00.00
शारदा बे.+वय,काश
टे भुण.कर
इतर
2.00.00 0.00
बागायत ------सामाईक े -----को.'व.तहिसलदार गोरे गाव
यां
च
े रा.मा.2.1/अ 65 (7) /तर
2002-03
&दनां◌ंक 6/9/07 ,माणे
वरकस
सदर जिमन प टयाने ( िसलींग)
इतर
िमळा याने न6द फे.2. 459
----------- ----------&द.22/4/08 ( 459 )
एकुण े 2.00.00
ह तांतरणास बंद*
फे.2.519 &द.30/8/10/2010
----------- ----------( 519 )
ह+तांतरणाय मनाई ( 519 )
पोटखराब (लागवड स
अयो$य)
वग% (अ) वग% (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- --------------------- ----------जुड &कवा 'वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच8हे
गाव नमुना बारा
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: ितमेझर त.सा.2.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग6&दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
8Eयेकाखालील 5े
वषG
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर प
पा:याखाली 2.0000
2018-19 खर प
पा:याखाली 2.0000

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 16/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
373/3
सरकार
प टे दार
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 460 ) 433
े एकक हे .आर.चौ.मी चं8-कशोर 1व9नाथ दे शमुख 2.00.00
कुळाचे नाव
जरायत 2.00.00
इतर अ धकार
ह तांतरणास बंद*
बागायत ह-तातरणास मनाई ( 460 )
ये.*व.मा. तहिसलदार गोरे गाव
तर
यां
च
े रा.मा.0.1/ अ-65
वरकस
(7) /-2002-03 दनांक 6/9/07
इतर
अ1वये सदर जिमन प टयाने
----------- ----------( िसलींग) िमळा याने न3द फे.0.
एकुण े 2.00.00
460 द.22/4/08 ( 460 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड स
अयो(य)
वग) (अ) वग) (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- --------------------- ----------जुड कवा *वशेष
आकारणी
(460)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 16/12/2016 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: ितमेझर त.सा.0.5
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग3 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ@ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठB
संचनाचे
मD 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
FGयेकाखालील 5े
वष=
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वIप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर प
पा7याखाली 2.0000
2018-19 खर प
पा7याखाली 2.0000

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 16/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
374
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 403 ) 204
े एकक हे .आर.चौ.मी 8ेमलाल राम संग संदराम
( 403 ) कुळाचे नाव
सुभ-ा व.धनलाल धुव/
( 403 ) इतर अ धकार
जरायत 0.89.00
साय ा ज.नंदलाल मरसको हे
( 403 ) इतर
रे वनबाई ज.सहे सराम मडावी
0.89.00 1.95
बागायत ------सामाईक े -----भंडारा 1ािमण बॅक शाखा
कहाड#
कडु न 3000 4 घेत यामुळे
तर#
न7द
फ
े
.9
29 द. 01/06/95 ( 29 )
वरकस
इतर
इतर
फे.9.310 द.28/9/05 ( 403 )
----------- ----------इतर
एकुण े 0.89.00
भुधारक आ दवासी, का.का.
( 582 )
----------- ----------महारा: जिमन महसुल
अिधिनयम
कलम 36 व 36 अ ला
पोटखराब (लागवड#स
अिधन
राह
न
धारन केलेली आहे .
ु
अयो)य)
(
582
)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.95
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(703)

सीमा आ ण भुमापन िच;हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 16/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.9.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग7 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
8Eयेकाखालील 5े
वष<
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.8700 धुपड 0.0200
धारो
2018-19 खर#प
0.8700 धुपड 0.0200
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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 26/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
683
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 552 ) 265
े एकक हे .आर.चौ.मी बाबुलाल हं 9साराम वरकडे
( 552 ) कुळाचे नाव
झनकलाल हं .साराम वरकडे
( 552 ) इतर अ धकार
जरायत 1.00.00
िनमला बे. हं .साराम वरकडे
( 552 ) इतर
मंसाराम तुलाराम वरखडे
1.00.00 2.80
बागायत ------सामाईक े -----महारा1 लिमन महसुल
अिधिनयम
कलम 36व36 अ ला
तर#
अिधन
राह
न
धारण केली आहे .
ु
वरकस
( 174 )
इतर
वा. तहसीलदार साहे ब ग3 दया
----------- ----------रा.मा.4. 12/अ/15-176/70-71
एकुण े 1.00.00
5माणे का.का. दे 6यात आले.
का.का. ( 174 )
----------- ----------वारस
29.06.012 ( 552 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(713)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 26/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.4.5
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग3 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ@ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठA
संचनाचे
मC 1पकाखालील 5े
नभ@ळ 1पकाखालील 5े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 5े
वष=
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.9800 धुपड 0.0200
धारो
2018-19 खर#प
0.9800 धुपड 0.0200
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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 26/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
684
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 177 ) 410
े एकक हे .आर.चौ.मी -हवराम उरकुडा भमटे
( 177 ) कुळाचे नाव
रमेश उरकुडा िभमटे
( 177 ) इतर अ धकार
जरायत 1.00.00
अमृता ताराचंद नेवारे
1.00.00
2.80
------सामाईक े -----इतर
बागायत 14/10/98 का.का. ( 177 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.00.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 2.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(713)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 26/12/2016 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: ितमेझर# त.सा.3.5
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग4 दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ?ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ?ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 5े
वष<
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.9800 पड 0.0200
धारो
2018-19 खर#प
0.9800 पड 0.0200
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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
726/1
सरकार
प टे दार
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
1.98.00
( 475 ) 309
े एकक हे .आर.चौ.मी राजु संपत मे8ाम
कुळाचे नाव
जरायत 1.98.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत &द.20/9/08 ( 475 )
ह*तातरणास मनाई ( 475 )
तर
को.'व.तहिसलदार गोरे गाव
वरकस
यांचे रा.मा./.1/अ-65 (7) 2002 इतर
03 &द.29/5/07 अ0वये सदर
----------- ----------जिमन पटयाने ( 475 )
एकुण े 1.98.00
( िसलींग ) िमळा याने न2द
( 475 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड स
अयो$य)
वग% (अ) वग% (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- --------------------- ----------जुड &कवा 'वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच0हे
गाव नमुना बारा
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: ितमेझर त.सा./.5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2&दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
म8 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
म8णाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 5े
वषF
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वGप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर प
पा5याखाली 1.9800
2018-19 खर प
पा5याखाली 1.9800

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 :- तमेझर*
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
त.सा.+.5
गट +मांक व भुधारणा प2ती
भोगवटदाराचे नांव
उप1वभाग
726/2
सरकार
प टे दार
शेतीचे था नक
5े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
1.97.00
( 476 ) 340
े एकक हे .आर.चौ.मी 1व+म लाखन ट8 भरे
कुळाचे नाव
जरायत 1.97.00
इतर अ धकार
ह तांतरणास बंद*
बागायत &द.20/9/08 ( 476 )
ह*तातरणास मनाई ( 476 )
तर
को.'व. तहिसलदार गोरे गाव
वरकस
याचे रा. मा... 9/ अ -65 (7)
इतर
2002-03 &द.29/5/07 अ/वये
----------- ----------सदर जिमन पटयाने ( िसलींग)
एकुण े 1.97.00
िमळा याने न2द ( 476 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड स
अयो$य)
वग% (अ) वग% (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- --------------------- ----------जुड &कवा 'वशेष
आकारणी
सीमा आ ण भुमापन िच/हे
गाव नमुना बारा
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: ितमेझर त.सा...5
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2&दया
1पकाखालील 5े ाचा तपशील
नभ>ळ1पकाखालील जल
शेरा
लागवड*साठ@
संचनाचे
मB 1पकाखालील 5े
नभ>ळ 1पकाखालील 5े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 1पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 5े
वषG
हं गाम जल अजल 1पकांचे जल अजल 1पकांचे जल अजल
वHप
5े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर प
पा5याखाली 1.9700
2017-18 खर प
0.0100
तुर
धारो 1.9600
2018-19 खर प
0.0100
तुर
1.9600
धारो

