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 :- गोरे गाव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग +दया
दनांक:- 21/01/2018 पयत अदयावत
त.सा.*.8
गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
259
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.06.000.20
( 6548 ) 1091
े एकक हे .आर.चौ.मी +हरालाल तुकाराम
कुळाचे नाव
जरायत 0.06.00
इतर अ धकार
इतर
बागायत "तुकडा" का.का.वाटप (काबील
का-त
वाटप) ( 6548 )
तर#
वरकस
इतर
----------- ----------एकुण े 0.06.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.20
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(7677)

सीमा आ ण भुमापन िच/हे

गाव नमुना बारा
+दनांक:- 21/01/2018 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: गोरे गाव त.सा.0.8
तालुका: गोरे गाव
िज;हा: ग1 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 संपूण
पड#त 0.0600
वष
2017-18 संपूण
पड#त 0.0600
वष
2018-19 संपूण
पड#त 0.0600
वष

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 :- गोरे गाव
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग +दया
दनांक:- 13/01/2017 पयत अदयावत
त.सा.*.8

लं बत फ़ेरफ़ार

. : 7520

गट *मांक व भुधारणा प0ती
भोगवटदाराचे नांव
उप/वभाग
328
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
3े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 2972 ) 723
े एकक हे .आर.चौ.मी दे व67 राजोबा अगडे
अ.पा.क.आई मु;नीबाई
कुळाचे नाव
( 2972 ) इतर अ धकार
जरायत 0.35.00
रािधका पांडुरं ग साखरवाडे
( 2972 ) इतर
पु2पाबाई वन माकडे
( 2972 ) का बल का6तकार वाटप
बागायत मायाबाई राजोबा अगडे
( 2972 ) ( 6548 )
रघु
व
श
ं
ी
राजोबा
अगडे
तर'
0.35.000.55
] ( 7859 )
[
मु
5
नीबाई
राजोबा
अगडे
वरकस
0.35.000.55
------सामाईक े -----इतर
----------- ----------एकुण े 0.35.00
----------- ----------पोटखराब (लागवड'स
अयो-य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 0.55
----------- ----------जुड' कवा वशेष
आकारणी
(7236),(7520)

सीमा आ ण भुमापन िच5हे

गाव नमुना बारा
+दनांक:- 13/01/2017 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: गोरे गाव त.सा. .8
तालुका: गोरे गाव
िज@हा: ग7 दया

वष>

हं गाम

2016-17
2017-18
2018-19

खर'प
खर'प
खर'प

/पकाखालील 3े ाचा तपशील
नभAळ/पकाखालील जल
शेरा
लागवडBसाठC
संचनाचे
मE /पकाखालील 3े
नभAळ /पकाखालील 3े
उपलDध नसलेली साधन
मEणाचा संकेत
घटक /पके व
जमीन
*मांक
GHयेकाखालील 3े
जल अजल /पकांचे जल अजल /पकांचे जल अजल
वJप
3े
सं चत सं चत नाव सं चत सं चत नाव सं चत सं चत
0.3000 पड'त 0.0500
धा.रो.
0.3000 पड'त 0.0500
धा.रो.
0.3000 पड'त 0.0500
धा.रो.

