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 :- गराडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 28/08/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
13
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
0.40.00 1.50
( 106 ) 9
े एकक हे .आर.चौ.मी खेलन महादे व टे काम
कुळाचे नाव
जरायत 0.40.00
इतर अ धकार
आ,दवासी खातेदार
बागायत म.ज.अ.अिधिनयम 1966 चे
कलम
36 व 36अ नुसार
तर#
ह/तातरणावर
िनबध ( 106 )
वरकस
इतर
इतर
क.का. वाटप जमीन ( 106 )
----------- ----------महा.रा0य जिमन महसुल
एकुण े 0.40.00
अिधिनयम 1966 चे कलम 36 व
36 अ ला अिधन राहुन धारण
----------- ----------केले आहे ( 106 )
पोटखराब (लागवड#स
अयो)य)
वग (अ) वग (ब) एकुण पो 0.00.00
ख
----------- ----------आकारणी 1.50
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(124),(132)

सीमा आ ण भुमापन िच1हे

गाव नमुना बारा
,दनांक:- 28/08/2016 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: गराडा त.सा.2.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग3 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
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
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
धारो
0.0200
तुर
0.3800
धारो

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 :- गराडा
तालुका :- गोरे गाव
ज हा :- ग ,दया
दनांक:- 04/09/2016 पयत अदयावत
त.सा.*.20
गट *मांक व भुधारणा प1ती
भोगवटदाराचे नांव
उप0वभाग
20
भोगवटादार
वग - 2
शेतीचे था नक
4े आकारआणे पै पो.ख. फे.फा
खाते *मांक
नांव
( 105 ) 77
े एकक हे .आर.चौ.मी भाउदास दाद ू .
( 105 ) कुळाचे नाव
रामे-र दाद ू .
( 105 ) इतर अ धकार
जरायत 1.56.00
पुजा ज.रं जत लांजेवार
( 105 ) इतर
मंगला बे.वामन कुरं जेकर
1.56.00 1.00
28/3/05 ( 45 )
बागायत ------सामाईक े -----का*बल
का0त वाटप जिमन
तर#
( 45 )
वरकस
वारस
इतर
फे.नं. १०५ द. ६/८/२०१४
----------- ----------द.ु दगड :.९८,९९ लागून
एकुण े 1.56.00
*पंडकेपार ह< ( 105 )
[ इतर ]( 141 )
----------- ----------[=करण :.
43/एल.एन.ड#.-18/2015-16
पोटखराब (लागवड#स
मौजा -गराडा तालुका गोरे गाव
अयो)य)
ज.ग> दया द.30/11/2016 ]
वग (अ) ( 141 )
वग (ब) मा.तहिसलदार साहे ब यांचे
एकुण पो 0.00.00
आदे श :. रा.मा. :. 151/आर.
ख
ट#. एस.-59 /2017-18 नुसार
----------- ----------फे.:.137 न>द र< क?न
आकारणी 1.00
भुधारणा पAती दB
ु 0त करCयात
आली. ( 141 )
----------- ----------जुड# कवा *वशेष
आकारणी
(124),(132),(137),(141)
सीमा आ ण भुमापन िचDहे
गाव नमुना बारा
,दनांक:- 04/09/2016 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: गराडा त.सा.:.20
तालुका: गोरे गाव
िज<हा: ग> 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
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
1.0000 पड 0.5600
धारो
1.0000 पड 0.5600
धारो
1.0000 पड 0.5600
धारो

