Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 31/12/2016 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
3
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.62.00 1.20
( 220 ) 152
े एकक हे .आर.चौ.मी रे खाबाई ल8मीकांत बारे वार
कुळाचे नाव
जरायत 0.62.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत फे...179 द.26/9/1993
(
179
)
तर#
इतर
वरकस
द. 30/07/1996 ( 220 )
इतर
रा. मा. .. 90/60 अ (5) 75
----------- -----------76 द. 13/4/76 अ/वये िसलीग
एकुण े 0.62.00
वाटपात 0.62 हे आर जमीन
िमळाली ( 220 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(462)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 31/12/2016 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: रामाटोला त.सा...6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग2 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
मC /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 3े
वष;
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वHप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 0.6200
2017-18 खर#प
पड#त 0.6200
2018-19 खर#प
पड#त 0.6200

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 04/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
63
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.04.00 0.15
( 221 ) 71
े एकक हे .आर.चौ.मी तुरसीराम तुकाराम
कुळाचे नाव
जरायत 0.04.00
इतर अ धकार
तुकडा
बागायत तुकडा ( 221 )
इतर
तर#
30/7/1996 ( 221 )
वरकस
रा. मा. -. 30 अ/15/60-61
इतर
द. 9/12/60 अ.वये काबील
----------- ----------का/त वाटपात 0.04 आर
एकुण े 0.04.00
िमळाली. ( 221 )
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.15
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(449),(463)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 04/01/2017 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: रामाटोला त.सा.-.6
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>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0400 घर 0.0200
धारो
पड 0.0200
0.0400
धारो
घर 0.0200
पड 0.0200
0.0400 घर 0.0200
धारो
पड 0.0200

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
182/ब
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.08.00 0.10
( 445 ) 67
े एकक हे .आर.चौ.मी ताराचंद सीताराम चनाप
कुळाचे नाव
जरायत 0.08.00
इतर अ धकार
इतर
30/7/96 ( 221 )
बागायत महाराजमीन महसूल
तर#
अिधिनयम
1966 चे कलम 36 व
वरकस
36 अ ला अिधन राहुन धारण
इतर
केलेली आहे . ( 221 )
----------- ----------रा.मा.1.30/अ-15/60-61
एकुण े 0.08.00
द.09/12/60 अ2वये का*बल
का3त. वा4नीत 0.08 आर.जिमन
----------- ----------िमळाली, फे.न.221 द. 30/7/96
( 221 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(454),(466)

सीमा आ ण भुमापन िच2हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 14/01/2017 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: रामाटोला त.सा.1.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग7 दया

वष9

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0800
धारो
0.0800
धारो
0.0800
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
182/क
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.03.00 0.10
( 445 ) 67
े एकक हे .आर.चौ.मी ताराचंद सीताराम चनाप
कुळाचे नाव
जरायत 0.03.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत 30/5/96. रा.मा.-.
30/अ-15/61-61
द.9/12/60
तर#
अ.वये
का*बल
का/त.वा0पात
वरकस
0.04 आर.जिमन िमळ यामुळे
इतर
फे.न. 221 द.30/7/2096 ( 221 )
----------- ----------महारा4 जिमन महसुल
एकुण े 0.03.00
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
36 अ ला अिधन राहुन धारण
----------- ----------केलेली आहे . ( 221 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.10
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(454),(466)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 14/01/2017 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: रामाटोला त.सा.-.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग6 दया

वष9

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.0300
धारो
0.0300
धारो
0.0300
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
207
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
0.06.00 0.25
( 445 ) 59
े एकक हे .आर.चौ.मी झाम संह तेज संह कटरे
कुळाचे नाव
जरायत 0.06.00
इतर अ धकार
इतर
30/7/96 ( 221 )
बागायत रा.
मा. -. 30 अ1560-61 द.
तर#
9/12/60
अ.वये का. का. वाटपात
वरकस
0.06 आर िमळाली ( 221 )
इतर
----------- ----------एकुण े 0.06.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.25
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(221),(453)

सीमा आ ण भुमापन िच.हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 14/01/2017 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: रामाटोला त.सा.-.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग1 दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड?साठ@
संचनाचे
मB /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपलAध नसलेली साधन
मBणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
DEयेकाखालील 3े
वष:
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वGप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
0.0600
धारो
संपूण
पड#त 0.0600
वष
2017-18 खर#प
0.0600
धारो
2018-19 खर#प
0.0600
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
234
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 417 ) 166
े एकक हे .आर.चौ.मी ललाराम लंगु चामलाटे
( 417 ) कुळाचे नाव
रमेश िलंगु चामलाटे
( 417 ) इतर अ धकार
जरायत 1.62.00
मंगेश िगरधार#
( 417 ) इतर
र#नू *बसने मंडलवार
( 417 ) रा. मा. 6. 30 अ-15/60-61
बागायत नेते0र# आडकू श1दरे
( 417 ) द. 9/12/60 अ7वये का*बल
काितक
िगरधार#
श1
द
रे
तर#
( 417 ) का8त वाटपात 1.62 आर
र2कला
सं
ज
य
ट1
भ
रे
वरकस
( 417 ) िमळाली. द. 30/7/96 ( 221 )
स*वता बुधराम राऊत
इतर
( 417 ) इतर
उिमला बे.िगरधार# चामलाटे
----------- ----------1.62.00 1.50
द.5/3/2011 वारस ( 417 )
------सामाईक े -----एकुण े 1.62.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(468)

सीमा आ ण भुमापन िच7हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 14/01/2017 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: रामाटोला त.सा.6.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग: दया
/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
वष9
हं गाम जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
2016-17 खर#प
पड#त 1.6200
संपूण
पड#त 1.6200
वष
2017-18 खर#प
पड#त 1.6200
2018-19 खर#प
पड#त 1.6200

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 14/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
238
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 445 ) 127
े एकक हे .आर.चौ.मी भागरता बकाराम /वठु ले
( 445 ) कुळाचे नाव
धृपता सुखराम इं गोले
( 445 ) इतर अ धकार
जरायत 1.07.00
गंगाबाई गुजोबा दे शकर
1.07.00
1.90
------सामाईक े -----इतर
बागायत रा.मा.0. 30/अ -15/60-61/
द.9/12/1960
अ1वये का*बल
तर#
का2त
वाटपात
0.10
वरकस
हे .आर.जमीन द.30/7/1996
इतर
( 221 )
----------- ----------एकुण े 1.07.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.90
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(468)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 14/01/2017 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: रामाटोला त.सा.0.6
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग4 दया

वष9

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ<ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड>साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ<ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
धारो 0.8200
पड#त 0.2500
धारो 0.8200
पड#त 0.2500
0.8200
धारो
पड#त 0.2500

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
265
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 445 ) 167
े एकक हे .आर.चौ.मी लटा6 गोमा राऊत
( 445 ) कुळाचे नाव
मु-नी अशोक चामलाटे
( 445 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
जसोदा राजकुमार येसनसुरे
( 445 ) इतर
डले.र# घनशाम बोपचे
( 445 ) रा. मा. 5. 30 अ 15/60 -61
बागायत चेनु गु-नीलाल राऊत
( 445 ) द. 9/12/60 अ-वये का*बल
ल1मी
दाद
गजिभये
ू
तर#
0.81.00 1.65
------सामाईक
े
-----का6त वाटपात 0.81 हे . आर.
वरकस
िमळाली फे.5.221
इतर
द.30/07/1996 लटा9 हा कता
----------- ----------पु9ष आहे . ( 221 )
एकुण े 0.81.00
इतर
द.20/9/2001 ( 326 )
----------- ----------इतर
द.28/1/2005 ( 367 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(469)

सीमा आ ण भुमापन िच-हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/01/2017 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: रामाटोला त.सा.5.6
तालुका: गोरे गाव
िज=हा: ग: दया

वष;

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ>ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड@साठA
संचनाचे
मC /पकाखालील 3े
नभ>ळ /पकाखालील 3े
उपलBध नसलेली साधन
मCणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
EFयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वHप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.6000 पड#त 0.2100
धारो
0.6000 पड#त 0.2100
धारो
0.6000 पड#त 0.2100
धारो

Wednesday, December 12, 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 :- रामाटोला
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 15/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.+.6
गट +मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
267
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते +मांक
नांव
( 445 ) 100
े एकक हे .आर.चौ.मी पालीकराम गोबर7 येसनसुरे
( 445 ) कुळाचे नाव
कु-मकला कसन सोनवाने
( 445 ) इतर अ धकार
जरायत 0.81.00
िनमला सुभाष शहारे
( 445 ) इतर
/िमला गोबर# येसनसुरे
( 445 ) रा.मा.:.30/अ -15/60बागायत मु0नी अशोक चामलाटे
( 445 ) 61 / द.9/12/1960 अ0वये
जसोदा
राजु
म
ार
ये
स
नसु
र
े
तर#
( 445 ) का*बलका-त वाटपात 0.81
डले
1
र#
घन3याम
बोपचे
वरकस
( 445 ) हे .आर. द.30/7/1996 ( 221 )
चेनू गू0नीलाल राऊत
इतर
( 445 ) इतर
परसराम सुका येसनसुरे
----------- ----------( 445 )
हरण तुकाराम
द .29/9/2001 ( 322 )
( 445 ) इतर
एकुण े 0.81.00
सोगन ज. सुकल
( 445 )
लटा6 गोमा राऊत
द.28/1/2005 ( 367 )
----------- ----------( 445 )
केगन मोडकू
( 445 )
सोगन का7
पोटखराब (लागवड#स
( 445 )
शामराव
कोद
गजबे
ू
अयो)य)
( 445 )
बाया
झं
ग
र
राऊत
वग (अ) 0.81.00 1.65
------सामाईक
े
-----वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.65
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(469)

सीमा आ ण भुमापन िच0हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 15/01/2017 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: रामाटोला त.सा.:.6
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग; दया

वष:

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर#प
खर#प
खर#प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभ=ळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवड7साठ?
संचनाचे
मA /पकाखालील 3े
नभ=ळ /पकाखालील 3े
उपल@ध नसलेली साधन
मAणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
+मांक
CDयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वFप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो
0.7900 धुरेपड 0.0200
धारो

