
शेताचे थानीक नाव
े  एकक हे.आर.चौ.मी
िजरायत -
बागायत -
तरी -
वरकस 0.40.00
इतर -
----------- -----------
एकुण े 0.40.00
----------- -----------
पोट-खराब (लागवडीस 
अयो य)
वग (अ) 2.23.00
वग (ब) -
एकुण पो ख 2.23.00
----------- -----------
आकारणी 0.06
----------- -----------
जुडी कवा िवशेष 
आकारणी

-

भोगवटादाराचे नाव े  आकार पो.ख. फेरफार . 
सिचन सुयकांत मोवकर 0.40.00 0.06 2.23.00 ( 373 )

खाते मांक
345
कुळाचे नाव
इतर अिधकार

(1),(30),(284),(292),(320),(373),(394) सीमा आिण भुमापन िच हे    जुने फेरफार 

  भुमापन मांक व उपिवभाग
538

भोगवटादार वग -1भुधारणा प ती

अिधकार अिभलेख प क
गाव नमुना सात

[ महारा  जमीन महसुल अिधकार अिभलेख आिण न दव ा (तयार करणे व सु थतीत ठेवणे) िनयम १९७१ यातील िनयम ३,५,६ आिण ७]
गाव :- तालुका :- िज हा :-गावठाण मालवण सधुदुग

1 / 2पृ ठ .

७/१२ डाउनलोड व वैध िद. : 07/08/2020 : 08:26:32 AM. वैधता पडताळणीसाठी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/ या संकेत थळावर जाऊन 3304100001208099 हा मांक वापरावा.

हा ७/१२ अिभलेख (िद.04/01/2020:08:48:33 AM रोजी) िडिजटल वा रीत केला अस यामुळे यावर कोण याही सही-िश याची आव यकता नाही.



शेरा

घटक िपके व  येकाखालील े िनभळ िपकाखालील े
िम  िपकाखालील े

लागवडीसाठी उपल ध 
नसलेली जमीन

जल 
सचनाचे 
साधन

िपकाखालील े ाचा तपशील

वष हंगाम िम णाचा 
संकेत .

जल 
सिचत

अजल 
सिचत

िपकांचे 
नाव

जल
सिचत

अजल 
सिचत

िपकांचे 
नाव

जल
सिचत

अजल 
सिचत

व प े

(१) (२) (३) (४)  (५) (६)  (७)   (८) (९) (१०) (११) (१२) (१३) (१४) (१५)
 हे.आर.चौ.मी हे.आर.चौ.मी   हे.आर.चौ.मी हे.आर.चौ.मी हे.आर.चौ.मी हे.आर.चौ.मी हे.आर.चौ.मी

2017-
18

खरीप फेर पळीत 
पडीत

0.4000

2018-
19

खरीप फेर पळीत 
पडीत

0.4000

2019-20 खरीप फेर पळीत 
पडीत

0.4000

िपकांची न दवही
गाव नमुना बारा

[ महारा  जमीन महसूल अिधकार अिभलेख आिण न दव ा (तयार  करणे व सु थतीत ठेवणे ) िनयम १९७१ यातील िनयम २९ ]
गाव :- तालुका :- िज हा :-गावठाण मालवण
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सधुदुग
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७/१२ डाउनलोड व वैध िद. : 07/08/2020 : 08:26:32 AM. वैधता पडताळणीसाठी https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/ या संकेत थळावर जाऊन 3304100001208099 हा मांक वापरावा.

हा ७/१२ अिभलेख (िद.04/01/2020:08:48:33 AM रोजी) िडिजटल वा रीत केला अस यामुळे यावर कोण याही सही-िश याची आव यकता नाही.



एकूण 0.4000 2.2300 2.6300 0.06 0 0.42 0.06 0.54

538 0.4000 2.2300 2.6300 0.06 0 0.42 0.06 0.54

टीप :- उ त रकाना .३(अ) मधील लागवडी यो य े  हेच आकारणीस पा  राहील. पोटखराब े ावर आकारणी लागू नाही.

गाव नमुना सहा 
मधील न द

भूमापन मांक 
व उपिवभाग मांक

वसुलीसाठीे एकूण

लागवडी यो य े पोटखराब े
(लागवडी यो य 
नसलेले)

एकूण े आकारणी 
कवा जुडी

दुमाला 
जिमनीवरील 
नुकसान.

थािनक उपकर
िज.प. ा. प.

(हे.आर.चौ.मी) (हे.आर.चौ.मी)
(१) (२) (३अ) (३ब) (३क) (४) (६अ)(५) (७)(६ब)

(हे.आर.चौ.मी)

खाते मांक : 345 ( य तगत खातेदार ) खातेदारांची नावे : सिचन सुयकांत मोवकर .

 हा खाते उतारा अिभलेख ७/१२ या डीिजटल वा रीत डेटा व न (िद. 07/08/2020  वेळ 08:10:08 AM रोजी)  तयार झाला  
अस यामुळे यावर  कोणा याही सही-िश याची आव यकता नाही. ८-अ डाउनलोड व वैध िद. : 07/08/2020  वेळ : 08:10:09 AM. , 
वैधता  0420000100001333 हा  पडताळणी मांक वाप न https://digitalsatbara.mahabhumi.gov.in/dslr/ व न तपासावी.

वष : 07-08-2020गाव नमुना आठ - अ
धारण जािमन ची न दवही (कृिषक)
( आसामीवार खतावणी --जमाबंदी प क )

गाव:  तालुका: िज हा:गावठाण मालवण सधुदुग

2020-21 अहवाल िदनांक :


