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अहवाल िदनांक : 17/08/2020

गाव नमुना सात
अिधकार अिभलेख प�क 

[ महारा��  जमीन महसूल अिधकार अिभलेख आिण नोदंव�ा ( तयार करणे व सु��थतीत ठेवणे ) िनयम, १९७१ यातील िनयम ३,५,६ आिण ७ ]

गाव :- �खड�गणेश तालुका :- कोपरगांव िज�ा :- अहमदनगर  
गट �मांक व उपिवभाग : 86/2/1

गट �मांक व उपिवभाग भू-धारणा प�दती
86/2/1

भोगवटादार वग� -1

                     भोगवटादाराचे नांव

 शेताचे �थािनक नांव :- �े� आकार पो.ख. फे.फा खाते �मांक

  �े� एकक हे.आर.चौ.मी
  िजरायत 3.04.00
  बागायत -
  तरी -
  वरकस -
  इतर -
  एकुण �े� 3.04.00
 पोट-खराब (लागवडीस अयो�)
  वग� (अ) 0.20.00
  वग� (ब) -
 एकुण पो ख 0.20.00
  आकारणी 10.40
 जुडी िकंवा िवशेष
आकारणी

-

 [ सजीवनी शै�णीक कृषी
आिण �ा.िव. िव�� सं�था
अ��

3.04.00 ] ( 3769 )

   [ शंकरराव गेणुजी को�े
संजीवनी इ��श मेडीयम
�ूल

] ( 3769 )

   ------सामाईक �े�------
   
 [ रा�पाल शासन मुबंई
क�रता ि�डा संकुल

0.16.00 0.50 ] ( 3665 )

   [ सिमती कोपरगांव ] ( 3665 )
   
 संजीवनी �रल ए�ुकेशन
सोसायटी सहजानंदगनर
तफ�  व करीता

3.04.00 9.90 0.20.00 ( 4423 )

   काय�कारी िव�� �ी
िनतीनराव शंकरराव को�े

( 4423 )

     
     
     
     
     
     
     
     

  [393], [541], 578
   कुळाचे नाव
   इतर अिधकार
   इतर
     (497)(945)(1083)(1053)(1644)(3195)
(3538)(3209)(3515)(3538) ( 2399 )
   [ बोजा - रा�� ीयकृत बँक गहाण] ( 3768
) 
     [[बॅक ऑफ बडोदा शाखा कोपरगांव ](
3768 )
     [ग ख क घे ](4067)(4069)(3768)
(3687) ]( 3768 )
   अकृिषक वापर - वािण� (गावाठाणा
बाहेरील)
     शै�णीक �योजनासाठी अकृषीक ( 4423
)
   बोजा - रा�� ीयकृत बँक गहाण
     संजीवनी बँक आँफ बङोदा शाखा
कोपरगांव यांना ग.ख.क.िद.संजीवनी �रल
एजुकेशन सो.(5019) ( 4437 )
   [ बोजा - रा�� ीयकृत बँक गहाण] ( 5428
) 
     [बँक ऑफ बडोदा शाखा कोपरगाव ग ख
क घे ]( 5428 )
   गहाणखत
     जी.एस.महानगर को-ऑप बँक िल.शाखा
कोपरगांव ग.ख.क.घे.संजीवनी �रल तफ�
अिमत िनतीनराव को�े ( 5467 )
 

जुने फेरफार �.   (779),(1192),(1988),(2400),(2419),(2440),(2988),(3539),(3555),(3604),(3665),
(3687),(3768),(3769),(5019),(5402)

 सीमा आिण भुमापन िच�े : बोअरवेल
िद.20.7.99
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सुचना : या संकेत�थळावर दश�िवलेली मािहती ही कोण�ाही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबीसंाठी वापरता येणार नाही.

गाव नमुना  बारा
िपकांची नोदंवही

[ महारा��  जमीन महसूल अिधकार अिभलेख आिण नोदंव�ा ( तयार करणे व सु��थतीत ठेवणे ) िनयम,१९७१ यातील िनयम २९ ]
गाव :- �खड�गणेश तालुका :- कोपरगांव िज�ा :- अहमदनगर  
गट �मांक व उपिवभाग : 86/2/1

 िपकाखालील �े�ाचा तपशील
लागवडीसाठी
उपल� नसलेली

जमीन

जल
िसंचनाचे
साधन

शेरा

िम� िपकाखालील �े� िनभ�ळ िपकाखालील �े�
घटक िपके व ��ेकाखालील

�े�
वष� हंगाम िम�णाचा

संकेत
�मांक

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

िपकांचे
नाव

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

िपकांचे
नाव

जल
िसंिचत

अजल
िसंिचत

��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

  

2015-
16

संपूण�
वष�

         इमारत व
ि�डांगण

3.0400   

2016-
17

संपूण�
वष�

         इमारत व
ि�डांगण

3.0400   

सुचना : या संकेत�थळावर दश�िवलेली मािहती ही कोण�ाही शासकीय अथवा कायदेशीर बाबीसंाठी वापरता येणार नाही.


