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वजन आणि मवपे  

 इतिावस: परुातन काळात वजन व मापे याांच या पमरमािात एकरुपता नव् ाती. वजने आणि मापे याांचे पमरमाि मलू्य 
ववववध ठिकािी भिन्न ाोत.े कााी ठिकािी व्यवााराांत इांग्रजी पमरमािाचे प्रचलन ाोत.े  

इांग्रजी मापाांचे पमरमाि स्थाननक मापाांत पमरवततन करिे फार किीि काम ाोत.े ग्रामीि लोकाांचे अज्ञान यात िर 
टाकत ाोत.े या सवत सांठिग् धताेाात परुातन राजप्ातील ाालील लल् लेा वाचल् यास तवे् ााची पमरथस् थती अकधक स् पष् ट 
ाोईल.   

 "धात,ू कापसू, कापसाच ेसतू, रेशीम, कॉफी, कचची आणि शदु्ध साार, धिे, तले, औषधे, मसाल्याचे पिाथत 
वजनावर ववकले जातात. सोने आणि मौल्यवान रतनाांच याााातीत, ाालील वजन वापरले जात:े                              
 िोन गाु म् ािजे एक गुांजा ;  ११/२ गुांजा म् ािजे एक रत्ती ;  २२/५ गुांजा म् ािजे एक वळा ;  आि गुांजा म् ािज े
एक मासा ;  साा मासा म् ािजे एक सामासा आणि  िोन सामासा ककां वा चाळीस वळा म् ािजे एक तोळा. 

एक गाु म् ािजे – गव् ााच या िाण् याइतके माप (a grain of wheat), गुांजा आणि वळा म् ािजे ववभशष् ि प्रकाराच या 
झाडाांच या याया. एक रत्ती ाा िोन िािे वजनाइतका ताांब याचा  ोटा तकुडा आाे. मासा एक चौकोनी आकाराचा तर तोळा 
ाा आयताकृती, धातचूा तकुडा आाेत. एक तोळा वजन म् ािजे येथे प्रचलीत शासकीय रुपयाच या नाण् याच या वजनापेक्षा 
थोड ेजास् त वजन, जे १११/२ मासा च या ारोारीचे आाे. चाांिीची ववक्री करताांना, मोजण् यासािी येथे प्रचलीत शासकीय 
रुपयाच या नाण् याचा वजन म् ािून लपयोग केला जातो.  

कननष्ि धात ूआणि इतर वस् तूांची ववक्री ाालील वजन-मापाांनसुार ाोत:े                                      
 पाच तोळे म् ािजे एक  तक,  चार  तक म् ािजे एक पावशेर,  िोन पावशेर म् ािजे एक अ र,  िोन अ र 
म् ािजे एक शेर,  चाळीस शेर म् ािजे एक मि,  तीन मि म् ािजे एक पाला आणि  वीस मि म् ािज ेएक ाांडी. 

तोळा आणि पावशेर वगळता, अ र आणि शेर ाी वजने कााी ठिकािी ताांाे ककां वा वपतळाने ानववलेले आाेत. अन् यथा ाी 
सवत वजने लोाांडाची ानववलेली आाेत. या वजनाांचा आकार घांटी साराा अणि वरच या िागाला सपाट आाे. त याांना 
लचल् यासािी वरच या ााजूला एक गोल कडी आाे. िधु आणि तले ताांाे ककां वा वपतळाने ानववलेल् या कपाच या (Cup) 
आकाराच या मापाने ववकली जातात.     

सन १८२२ च या समुारास, ननझामाचे राज् य असिा् या िागात धान् य ाालील प्रमािे ववकल ेजात.े                  
 िोन शेर म् ािजे एक अधेली,  िोन अधेली म् ािज ेएक पायली,  ाारा ककां वा सोळा पायली म् ािज ेएक मि.      
 तीस पायली म् ािजे एक पळ.  वीस मि म् ािजे एक ाांडी.  अधेली ाे धान् य मोजायचे सवातत मोिे माप आाे.  
 एक शेर म् ािजे तीन ककां वा चार पाऊां ड वजनाच या ारोारचे आाे. (एक पाऊां ड म् ािजे अांिाजे अधात ककलो).     

सतुी ककां वा रेशमी कापडाची लाांाी मोजण् यासािी तसु, गज, ाात, आणि वार अशी मापे वापरली जातात. यासािी:       
 चौिा तसु म् ािज ेएक क युयाट (cubit) (क युयाट म् ािजे १८ त े२१ इांच लाांा) ककां वा एक ाात ;  
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 १३/४ क युयाट म् ािजे एक गज ;  िोन क युयाट म् ािजे एक याडत ककां वा एक वार.   कापडाची घाऊक ारेिी अाांड 
तकुडा ककां वा थान नसुार ाोत.े एक थान २० त े४० याडत चे असत.े  

 धोतर ( Waist-cloths) आणि मठालाांची लगुडी ( women's robes) जोडीने ककां वा स् वता्ं  ववकली जातात.          
 लोकरीच ेकपड,े घोंगडी (blanket) मेंढपाळाांतफे तयार करुन, त याांची वीसच या सांय येत ककरकोळ ााजारात तर शांिरच या 
सांय येत घाऊक ााजारात ववक्री केली जात.े  लाकूड आणि मातीच या वस् त ूस् वेअर गज या पमरमािात मोजल् या जातात. 
 िगडी ााांधकाम सोळा इांच म् ािजे एक ाात या पमरमािात केल ेजात.े अस ेतीन ाात म् ािजे एक ााि.         
िगड (Hewn stones) शांिरच या सांय येत ववकली जातात.  

 जमीन मोजण् याचे स् थाननक पमरमाि म् ािजे ५ त े६ ाात लाांा म् ािज ेएक कािी,  वीस कािी म् ािजे एक पााँड,   
 वीस पााँड म् ािजे एक याघा,  तीस याघा म् ािजे एक पैकु आणि  चार पैकु म् ािजे एक चााुर.  कािी (a stick) 
ाे पमरमाि एकतर लाकडाच ेककां वा िोरीच े(string) असत.े  एक ततृीयाांश त े िोन याघा माप म् ािजे एक एकर ककां वा 
४,८४० चौरस याडत असत.े" 

वरील वववेचनावरुन परुातन काळी वजन आणि मापाांच ेपमरमाि कसे ाोत ेयाची कल् पना येत.े 

  ्पती भशवाजी मााराजाांच या काळाताी चावर, याघा असे पमरमाि वापरात असल् याचे अनेक िााले भमळतात. 
त याकाळात कािी ाे पमरमाि प्रचलीत असल् याचे ठिसत.े  वीस कािी चौरस म् ािजे एक याघा आणि  १२० याघा 
म् ािजे एक चावर असे पमरमाि ाोत.े म् ािजेच  एक ाात = १६ इांच ;  एक कािी = पाच त ेसाा ाात ;         
 तीस याघा = एक पैकु ;  चार पैकु = एक चावर ;  एक आिा = सव्वा िोन फूट. 

 पररमवि एकववक् यिव: यिटीशाांच या काळात कााी इांग्रजी वजन-मापे प्रचलीत करण् यात आलीत परांत ुवजन आणि मापे 
याााात फारशी सधुारिा ककां वा प्रयत न झाल् याचे ठिसनू येत नााी. िेशात एकाच प्रकारची वजन आणि मापे असावीत 
म् ािून अांमलात आला. त याच धतरवर 'मुांाई वजन व मापे (अांमलाजाविी) कायिा १९५८' अांमलात आला. या 
कायद् याांमळेु िशमान पध् ितीची (metric system) सरुुवात झाली. 

 प्रचलीि वजन व मवप:े 

१ इांच  = २.५४ सेंठटमीटसत 
१२ इांच = एक फूट 
१ फूट = ०.३० मीटर ककंवव १२ इांच 
१ सेंठटमीटर = ००.३९३ इांच ककंवव १० भमलीमीटसत 
१ मीटर = ३.२८ फूट ककंवव १००० भमलीमीटसत ककंवव १०० सेंठटमीटर ककंवव १.७९ याडत 
१०० सेंठटमीटसत = ३९.३ इांच 
१ याडत/वार = ३ फूट ककंवव ९ चौरस फूट ककंवव  ०.९१ मीटसत ककंवव ३६ इांच 
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१ चौरस फूट = १२ x १२ इांच ककंवव १४४ चौरस इांच 
१ चौरस याडत/वार = ०.८३६१ चौरस भमटर ककंवव ९ चौरस फूट   
१ चौरस मीटर = १.१९६१ वार/चौरस याडत ककंवव १०.७६४ चौरस फूट ककंवव १०.७६ चौरस फूट     
१ गुांिा  = ३३ फूट x ३३ फूट ककंवव १०८९ चौरस फूट ककंवव १२१ चौरस याडत/वार ककंवव 

१०१.२  चौरस मीटर   
१ आर  = १०७६  चौरस फूट ककंवव १०० चौरस मीटसत   
१ एकर = ०.४०४६९ ाेक टर ककंवव  ४० आर/गुांिा ककंवव ४०४६.८५६४२२४ चौरस भमटर  

ककंवव  ४३,५६० चौरस फूट  ककंवव ४८४० वार/चौरस याडत ककंवव ४०४७ चौरस 
मीटसत ककंवव १.७०२ याघा एक एकर म् ािजे एक ाेक टरच े४०% (अांिाजे)  

१ याघा = २५६०० चौरस फूट ककंवव २३.५ गुांिा 
१ फलाांग  = २०१.१६८ भमटसत ककंवव ६६० फूट 
१ ककलोमीटर = १००० मीटसत ककंवव ०.६२ मैल 
१ चौरस ककलोमीटर = ०.३८६१ चौरस मैल ककंवव १०० ाेक टर 
१ मैल = १.६० ककलोमीटर 
१ चौरस मैल = ६४० एकर 
१९५८ साली, अमेरीका आणि कॉमनवेल् थ िेशाांनी ०.९१४४ भमटसत म् ािजे एक याडत आणि एक एकर म् ािजे 
४,०४६.८५६४२२४ चौरस भमटर असा पमरमाि िरववला आाे.   
१ ाेक टर = २.४७ एकर (अांिाजे)  ककंवव १०,००० चौरस मीटर ककंवव १०७,६३९ चौरस फूट  

ककंवव ११९५९.८ चौरस याडत ककंवव शांिर आर/गुांिा   
नकवशववरील पररमविे 

१ इांच = िाा सााळी (Chain) 
१ सााळी  = ६६ फूट ककंवव २२ याडत ककंवव १०.०८ मीटसत ककंवव १६ आिे 
१० सााळी  = एक फलाांग 
१ आिा = ६३ सेंठटभमटसत 

प्रवचीन चलन 
१ आिा  १२ पैसे 
१ रुपया = १६ आिे ककंवव १९२ पैसे ककंवव २५६ िमडी ककंवव १२८ धेला ककंवव  ६४ पै 

(जुने)  
(एक सात-ााराच ेक्षे् म् ािजे १६ आिे (म्ािजे १९२ पैसे) मानले जात.े)    

१ पैसा = २ धेला 
१ धेला = २ िमडी 
 चौरस फूट िाकगले १०.७६४ = चौरस मीटर ;  
 चौरस मीटर गुणिले १०.७६४ =  चौरस फूट   
  एक िास = लाांाी गुणिले  रुां िी गुणिले लांची  
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 गाव नकाशात एका गावावरून िसु् या गावास जािारे रस् ते िोन िरीव रेषाांनी िााववले जातात. याांची जमीन कोित यााी 
िूमापन क्रमाांकामध् ये समाववष् ट नसत.े 

 गाव नकाशामध् ये ग्राभमि गाडी मागत िोन तूटक रेषाांनी िााववले जातात. याांची जमीन िूमापन क्रमाांकामध् ये पोटारााा 
सिराााली समाववष् ट असत.े प्रत यक्षात त याांची रुां िी १६ १/२ त े२१ फूट असू शकत.े 

 गाव नकाशामध् ये पाय मागत एक तूटक रेषेने िााववले जातात. याांची जमीन िूमापन क्रमाांकामध् ये पोटारााा सिराााली 
समाववष् ट असत.े प्रत यक्षात त याांची रुां िी ८ १/४ फूट फूट असू शकत.े 

 शिे जमीन ावरिेची कमवल मयवादव: 
क. थजराईत जमीन:   ५४ एकर ककंवव २१.८५ ाेकटर 
ा. ाांगामी ाागायत जमीन:  ३६ एकर ककंवव १४.५६ ाेकटर 
ग. ाारमााी ाागायत जमीन:  २७ एकर ककंवव १०.९२ ाेकटर 
घ. कायम ाागायत जमीन:  १७ एकर ककंवव ०७.२८ ाेकटर 
 

 शिे बवंावची मोजमवप:े  
मााराष्र जमीन मासलू (सीमा व कचन्ाे) ननयम १९६९ अन्वये शते ााांधाची मोजमापे ाालील प्रमािे असावीत.  
क. कोरडवााू जमीन:   ०.४६ मीटर रुां ि X ०.६१ मीटर लांच 
ा. िाताची व ाागायत जमीन:  ०.२३ मीटर रुां ि X ०.६१ मीटर लांच 
ग. सरााांध:    १.२२ मीटर रुां ि X ०.६१ मीटर लांच 
 

 एकव क ट ंबवलव जगण्यवसवठी म्ािून खवलील क्षेत्र आवश्यक मवनल ेजवि.े 
क. थजराईत जमीन:   १६ एकर ककंवव ०६.४७ ाेकटर 
ा. ाांगामी ाागायत जमीन:  ०८ एकर ककंवव ०३.२४ ाेकटर 
ग. कायम ाागायत जमीन:  ०४ एकर ककंवव ०१.६२ ाेकटर 
 

  अल् पभूाूवरक शिेकरी: जो शतेकरी मालक व/ककां वा कुळ म् ािून एक ाेक टर पयांत (२.५ एकर) शते जमीन 
वठावाटतो. 
 लावन शिेकरी: म् ािजे जो शतेकरी मालक व/ककां वा कुळ म् ािून एक ाेक टर (२.५ एकर) पके्षा जास् त शते जमीन 
वठावाटतो.  
 दबूाल घटक: िोन ाेक टरपेक्षा जास् त नााी अशी कोरडवााू जमीन धारि करिारा (िषु् काळ प्रवि म् ािून जााीर 
क्षे्ात ३ ाेक टर) क्षे्ात लाान शतेकरी आणि ज् याचे यागर शतेी वावषतक लत पन् न रु. १३,५००/- पेक्षा जास् त नााी 
शतेमजूर: अशी व् यक ती जी कोित यााी प्रकारची शते जमीन धारि करत नााी आणि कसत नााी परांत ुराात ेघर धारि 
करत ेआणि नतचे एकूि ५०% लत पन् न शते मजुरीपासनू भमळत.े 
 दवररद्र रेषखेवलील व् यक् िी: ज् याचे पसैा अथवा माल ककां वा अांशत: पसैा आणि अांशत: माल अशा सवत मागाांनी 
भमळिारे एकूि वावषतक लत पन् न ग्राभमि िागात रु. २०,०००/- पेक्षा आणि शारी िागात रु. २५,२००/- पेक्षा जास् त नााी. 

  


