Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 19/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
उप0वभाग
15
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
नांव
े एकक हे .आर.चौ.मी िझंगर पैकु
जरायत
बागायत
तर#
वरकस
इतर
----------एकुण े

भोगवटदाराचे नांव

0.04.00
----------0.04.00

4े

आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
0.04.00 0.10

खाते +मांक

( 122 ) 17
कुळाचे नाव
इतर अ धकार
इतर
का*बल का-त वाटप जमीन
( 122 )

----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(138),(144)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 19/09/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.1.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग2 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ=ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ=ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 4े
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वGप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड 0.0400
2017-18 खर#प
पड 0.0400
2018-19 खर#प
पड 0.0400

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 21/10/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
16
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.10.00 0.20
( 122 ) 7
े एकक हे .आर.चौ.मी का7हु लखा राऊत
कुळाचे नाव
जरायत 0.10.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत का*बल का-त वाटप जिमन
(
122
)
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.10.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(138),(144)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 21/10/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.1.20
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया

वष;

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ>ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
मC 0पकाखालील 4े
नभ>ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0500
भ3ड#
0.0500
वाल
0.0500
भ3ड#
0.0500
वाल
0.0500
भ3ड#
0.0500
वाल

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 20/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
55
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.72.00 0.75
( 122 ) 22
े एकक हे .आर.चौ.मी तलक लखन ट7 भरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.72.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत िसलीग जमीन भूमीधार#
प0टे
दार . (1)द.ु दगड ( 122 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.72.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.75
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(138)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 20/09/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग4 दया

वष:

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ=ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ=ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वGप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.7000
धा.रो.
0.0200
तुर
0.7000
धा.रो.
0.0200
तुर
0.7000
धा.रो.
0.0200
तुर

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 22/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
89
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 72 ) 38
े एकक हे .आर.चौ.मी भाऊदास ट8काराम उईके
( 72 ) कुळाचे नाव
जरन मानीकचंद पंधरे
( 72 ) इतर अ धकार
जरायत 1.16.00
दे मन ट#काराम उईके
1.16.00
0.60
------सामाईक े -----ह तांतरणास बंद8
बागायत क*बल का0त वाटप जमीन
(2
)
द.ु दगड आहे ( 72 )
तर#
महारा1
जिमन महसूल अिध
वरकस
1966 चे कलम 36 व 36 अ ला
इतर
अिधन राहून धारन केलेली आहे .
----------- ----------( 72 )
एकुण े 1.16.00
इतर
म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
----------- ----------कलम 36 व 36अ नुसार
ह0तातरणावर िनबध 23/5/03
पोटखराब (लागवड#स
( 72 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.60
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(132),(138),(144)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 22/09/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.6.20
तालुका: गोरे गाव
िज>हा: ग7 दया

वष<

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ?ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड8साठA
संचनाचे
मC 0पकाखालील 4े
नभ?ळ 0पकाखालील 4े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
1.1000
धा.रो.
0.0300
तुर
0.0300
ितळ
1.1000
धा.रो.
0.0300
तुर
0.0300
ितळ
1.1000
धा.रो.
0.0300
तुर
0.0300
ितळ

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 19/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
121
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.66.00 0.55
] ( 151 ) 1
े एकक हे .आर.चौ.मी [ अनंतराम सीताराम फरदे
( 151 ) कुळाचे नाव
महे श अनंतराम फरदे
( 151 ) इतर अ धकार
जरायत 0.66.00
पु.तकला जुवरलाल काठे वार
0.66.00
0.55
------सामाईक े -----इतर
बागायत क*बल का.त वाटप जिमन
(
105
)
तर#
महारा2
जिमन महसुल
वरकस
अिधिनयम कलम 36 व 36 अ ला
इतर
आिधन राहुन धारण केलेली आहे .
----------- ----------( 105 )
एकुण े 0.66.00
आ-दवासी खातेदार
म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
----------- ----------कलम 36 व 36अ नुसार
ह.तातरणावर िनबध द.ु दगड 4.
पोटखराब (लागवड#स
1 ( 122 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.55
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(139),(144)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 19/09/2016 पय9त 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: जांभुळपाणी त.सा.4.20
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ<ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ<ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
वष9
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.6600
2017-18 खर#प
पड#त 0.6600
2018-19 खर#प
पड#त 0.6600

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 19/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
122
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 105 ) 27
े एकक हे .आर.चौ.मी राजकुमार दयाराम फरदे
( 105 ) कुळाचे नाव
गुलाब दयाराम फरदे
( 105 ) इतर अ धकार
जरायत 0.97.00
जयलबाई बे.दयाराम फरदे
( 105 ) इतर
सुखसागर चंभ/जी गावळ
0.97.00 0.80
बागायत ------सामाईक े -----17/5/010 वारसानमुळे
काबील
का1त वाटप जमीन.
तर#
( 105 )
वरकस
म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
इतर
कलम 36 व 36अ नुसार
----------- ----------ह1तातरणावर िनबध ( 105 )
एकुण े 0.97.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.80
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(139),(144)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 19/09/2016 पय9त 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: जांभुळपाणी त.सा.5.20
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग6 दया

वष9

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ<ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ<ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.9200 धुरे 0.0300
धा.रो.
0.9200 धुरे 0.0300
धा.रो.
0.9200 धुरे 0.0300
धा.रो.

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 20/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
123
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.64.00 0.50
( 96 ) 58
े एकक हे .आर.चौ.मी 78हाद मयाराम फरदे
कुळाचे नाव
जरायत 0.64.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 27/9/08 (१) द.ु दगड आहे
(
96
)
तर#
काबील
का.त वाटप जिमन
वरकस
( 96 )
इतर
म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
----------- ----------कलम 36 व 36अ नुसार
एकुण े 0.64.00
ह.तातरणावर िनबध ( 96 )
महा.रा1य जिमन महसुल
----------- ----------अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
36 अ ला अिधन राहुन धारण
पोटखराब (लागवड#स
क
े ले आहे ( 96 )
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(132),(139),(145)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 20/09/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.4.20
तालुका: गोरे गाव
िज8हा: ग5 दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ=ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB 0पकाखालील 4े
नभ=ळ 0पकाखालील 4े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
7Dयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.6000 धुरे 0.0400
धा.रो.
0.6000 धुरे 0.0400
धा.रो.
0.6000 धुरे 0.0400
धा.रो.

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 19/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
138
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 46 ) 25
े एकक हे .आर.चौ.मी नेवालाल दाद ु गधवार
( 46 ) कुळाचे नाव
सेवकराम दाद ु गधवार
( 46 ) इतर अ धकार
जरायत 0.12.00
अ पा क आई बेनुबाई बेवा दाद ु
इतर
गधवार
( 46 ) का*बल का0त वाटप जमीन
बागायत लीला दाद ु गधवार
( 46 ) ( 46 )
िशला दाद ु गधवार
तर#
( 46 ) म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
बे
न
ब
ु
ाई
बे
.
दाद
गधवार
ु
वरकस
0.12.00 0.05
------सामाईक े -----कलम 36 व 36अ नुसार
इतर
ह0तातरणावर िनबध
----------- ----------द.22/02/2000 ( 46 )
एकुण े 0.12.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.05
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(139),(146)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 19/09/2016 पय9त 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: जांभुळपाणी त.सा.3.20
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग4 दया

वष9

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ<ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ<ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.1000 घर 0.0200
वाल /
भ5ड#
0.1000 घर 0.0200
वाल /
भ5ड#
0.1000 घर 0.0200
वाल /
भ5ड#

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 29/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
149
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 66 ) 9
े एकक हे .आर.चौ.मी न7थुलाल गोपाल चौधर9
( 66 ) कुळाचे नाव
फ.ु गोपाल चौधर#
( 66 ) इतर अ धकार
जरायत 0.32.00
झुलनबाई अशोक कुसराम
( 66 ) वारस
सुमनबाई बे.गोपाल चौधर#
0.32.00 0.20
बागायत ------सामाईक े -----द.31/1/2012 वारस ( 111 )
व
लताचा ह;क
तर#
का*बलका2त
वाटप जमीन
वरकस
( 111 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.32.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(134),(140),(146)

सीमा आ ण भुमापन िच4हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 29/12/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.6.20
तालुका: गोरे गाव
िज?हा: ग7 दया

वष=

हं गाम

2016-17

खर#प

2017-18

खर#प

2018-19

खर#प

0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ@ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड9साठB
संचनाचे
मD 0पकाखालील 4े
नभ@ळ 0पकाखालील 4े
उपलCध नसलेली साधन
मDणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
F7येकाखालील 4े
जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वHप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.3000
धा.रो.
0.0200
तुर
0.3000
धा.रो.
0.0200
तुर
0.3000
धा.रो.
0.0200
तुर

Thursday, December 13, 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 :- जांभुळपाणी
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग -दया
दनांक:- 19/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.20
गट +मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
181
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
1.62.00 0.70
( 44 ) 20
े एकक हे .आर.चौ.मी रमेश रामचंद को7हे
कुळाचे नाव
जरायत 1.62.00
इतर अ धकार
इतर
5-1-2000 ( 44 )
बागायत सीिलं
ग जिमन ( 44 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.70
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(131),(140),(146)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
-दनांक:- 19/09/2016 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: जांभुळपाणी त.सा.0.20
तालुका: गोरे गाव
िज7हा: ग1 दया
0पकाखालील 4े ाचा तपशील
नभ<ळ0पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA 0पकाखालील 4े
नभ<ळ 0पकाखालील 4े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक 0पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 4े
वष:
हं गाम जल अजल 0पकांचे जल अजल 0पकांचे जल अजल
वFप
4े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2015-16 खर#प
1.2200 पड#त 0.4000
धारो

