1. िबनचुक गाव नमुना नंबर 7/12 साठी आवयक पडताळणी सुची
1.

सह नंबर योय कारे िलहीला आहे का ?

2.

"लँक 7/12 गांवात नाहीत ना ?

3.

बंद असले*या 7/12 ची यादी बरोबर आहे का ?

4.

एकूण खातेदारांची सं.या खाते कारिनहाय बरोबर आहे का ?

5.

7/12 वर नसलेली अथवा िनरंक 0े1ाची खाती गांवात नाहीत ना ?

6.

2येक 7/12 वर भूधारणा प5दती िनवडलेली आहे का ? व भोगवटादार वग7-2 असले*या 7/12 साठी उपकार
1 ते 14 पैकी एक िनवडलेला आहे का ?

7.

संगणकीकृत गा.न.नं. 1 (क) व ह@तिलखीत गा.न.नं. 1 (क) जुळतो का ?

8.

शेती 0े1ासाठी एकक हे .आर.चौ.मी. व िबगरशेती 0े1ासाठी एकक आर.चौ.मी. िनवडले आहे का ?

9. शेती 0े1ाचा आकार 7/12 वर िलहीला आहे व खातेदाराEया नांवासमोर 2याचे 0े1 व आकार नमूद केले आहे
11. का ? (संयुFत व समाईक खातेकाराम5ये एका खातेदाराEया नावासमोर व समाईकात 0े1 व आकार नमूद केला
आहे का ? )
10. पोट खराब 0े1 वग7 अ आहे की वग7 ब चे व 2यामाणे योय रकाIयात नमुद केले आहे का ?
11. िबगरशेती 0े1ाचे बाबत एकक आर. चौ.मी. िनवडू न ह@तिलखीत 7/12 वर आर चौ.फुट व एकर गुंठे व हे . आर.

0े1ाचे Kपांतर आर.चौ.मी. म5ये कKन 0े1 खातेदाराEया नांवासमोर नमूद केले आहे का ?
12. खातेदराEया नांवासमोर 0े1 नमूद कKन आकार नमुद केला आहे का ? व आणेवारी काढली (शुIय कKन) आहे

का ? भोगवटादाराचे सदरी असले*या नावासमोरील 0े1 व आकाराची बेरीज गटाचे एकुण 0े1 व आकाराशी
जुळते का ?
13. 7/12 वर खातेदाराचे नांव Mया फेरफार Nमांकाने दाखल झाले आहे तो फेरफार Nमांक 2या खातेदाराचे पुढे

िलिहला आहे का ?
14. 7/12 वरील सव7 जुने फेरफार Nमांक संगणकीकरणात ( History ) घे तले आहे त का ?
15. 7/12 जेवढया खा2यांम5ये िवभागला आहे तेवढे च खाते Nमांक 7/12 वर नमूद केले आहे त का ?
16. एखाXा खा2याला कंस झाला अस*यास संबंधीत खातेदाराEया नांवाला दे खील कंस झाला आहे आहे ना ? Yकवा

खातेदाराचे नांवाला कंस झाला अस*यास खा2याला कंस झाला आहे ना ? खा1ी करा.
17. इतर हFकात कोण2याही न[दी दुबार नाहीत ना ? अथवा वगळले*या नाहीत ना ? याबाबत खा1ी करा.
18. गा.न.नं. 12 वर िपक पाहणी / िपक पेरे प1क सन 2016-17 पय]त अXयावत केलेले आहे .
19. ह@तिलखीत माणे िपकपाहणी दूK@त केली आहे का ?
20. जलYसचनाची साधणे, पड0े1, झाडांची नांवे व सं.या नमुद केली आहे त का ?
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