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इनभम आणि वतन जममनी 
ब्रिटिश राजविीत, सन १८६० ते १८६२ या दरम्यान ‘इनाम कममशन’ ने चौकशी करून खालील बारा 
बलुतेदाराांना इनामाची सनद प्रदान केली. 
१ .पािील २. कुलकिी (गावाचा रोखपाल), ३. सुतार ४. लोहार ५. चाांभार ६. कुां भार ७. न्हावी  
८. परीि ९. जोशी (िाम्हि) १०. गुरव (धममगुरु) ११. सोनार १२. महार.  
 
ब्रििीश सरकारने वतनाच ेतीन वगम केले होते.  
१. सरकभर उपयोगी वतन: यात पािील, राव, खोत, गावडा, गावकर, नाईक, कुलकिी, पाांड्या, 
कणिमक, चौगुला इत्यादी वतन ेहोती.  
२. रयत उपयोगी वतन: यात जोशी, गुरव, जांगम, काझी, सुतार, लोहार, चाांभार इत्यादी वतन ेहोती. 
३. सरकभर व रयत यभंनभ ननरुपयोगी वतन:े यात सोनार, मशांपी, तेली, माळी, ताांबोळी, गवांडी, कसार 
इत्यादी वतन ेहोती. 
 
पूवी खालील प्रकारच ेसात इनाम अस्त तत् वात होत:े 
इनभम वगग-१: सरांजाम, जहागीर व इतर तत्सम राजकीय कामाच्या मोबदला म्हिून टदलेली जमीन.  
इनभम वगग-२: जात इनाम-एखाद्या व्यक्तीन ेकेलेल्या भूषिावह कामगगरीबद्दल टदलेली जमीन. 
इनभम वगग-३: देवतथान इनाम- देवदेवता ककां वा अन्य धामममक तथळाांच्या व्यवतथेसाठी टदलेली 
जमीन.   
इनभम वगग- ४: देशपाांड/ेदेशमुख/कुलकिी इनाम 
इनभम वगग- ५: परगािा ककां वा गावची जमाबांदी, टहशबे, वसूल, शासकीय कामकाज व व्यवतथा 
पाहिेच्या कामगगरीचा मोबदला म्हिून टदलेले इनाम 
इनभम वगग ६-अ: रयत उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हिून टदलेले इनाम 
इनभम वगग ६-ब: सरकार उपयोगी सेवेचा मोबदला म्हिून टदलेले इनाम (महार, रामोशी) 
इनाम जममनीांना सरांजाम व इनाम कायद्यातील तरतुदी व सनदेतील अिीांना अधीन राहून  
उपभोगण्याचा हक्क होता. 
 
 वतन जमीन: राजाची ककां वा शासनाच्या केलेल्या चाकरी/सेवेच्या बदल्यात जममनीची मूळ ककां मत 
न घेता टदलेली जमीन. अशा जममनीचा उपभोग वांशपरांपरागत घ्यावा परांत ुजमीन ववकू नये अशी 
अपेक्षा होती. वतन कायद्यातील तरतुदीांना आधीन राहून वतन जममनी या वांशपरांपरागत 
उपभोगण्याचा हक्क होता. वतनदार हा सरकारच्या जागी समजला जात होता. जममनीचा सांपूिम 
शतेसारा घ्यायचा त्याला अगधकार होता. इनाम जममनीांना ‘दमुाला जमीन’ सुध्दा म्हितात. 
 
 महाराष्ट् य जमीन महसूल अगधननयम, कलम २(२) अन् वये 'दमुाला जमीन' म् हिज ेज या जममनीचा 
महसूल वसूल करण्याचा शासनाचा अगधकार, अांशत: ककां वा पूिमत:, अन् य व् यक् तीकड ेसोपववलेला 
असतो.  



 

डॉ. संजय क ं डटेकर, उपजजल् ाभधिकाकभरी            इनाम आणि वतन जममनी Page 2 

 

 लँड ॲमलनेशन रजजस् टर: महाराष्ट् य जमीन महसूल अगधननयम, कलम ७५ अन् वये स्जल्हा ककां वा  
तालुक्याच्या टठकािी, महाराष्ट् य जमीन महसूल (दमुाला जममनीांची नोंदिी पुत तक) ननयम, १९६७ 
अन् वये एक नोंद वही ठेवलेली असते. त् यात स्जल्   यातील सवम इनाम/वतन जममनीांची नोंद करण् यात 
येते. गाव पातळीवर ‘दमुाला जमीन’ ची नोंद तलाठी याांच्याकडील गाव नमुना नांबर ३ मध्ये असत.े  
 
 "न कसभन" आणि "ज डी": गाव नमुना सातमध् ये शतेजममनीसाठी आकारण् यात येिाय या 
महसुलाच् या रकमेखाली आणि इनाम/वतन जममनीांच् या सांदभामत "नुकसान" आणि "जुडी" हे शब् द 
वापरण् यात येतात.  
"जुडी" म् हिजे इनामदाराकडून वसूल केलेल् या जमीन महसूलापीकी जो भाग सरकार जमा केला जातो 
त् या भागाला "जुडी" म् हितात आणि इनामदाराने वसूल केलेल् या जमीन महसुलापीकी जो भाग 
इनामदार त वत:कड ेठेवतो त् याला "नुकसान" म् हितात. 
 

 महाराष्ट् य जमीन महसूल अगधननयम, कलम २९ (१) अन् वये, जमीन धारि करिाय या व् यक् तीांच े
तीन वगम नमुद आहेत.  
(क) भोगविादार वगम एक 
(ख) भोगविादार वगम दोन 
(ग) शासकीय पट िेदार  
 

 महाराष्ट् य जमीन महसूल अगधननयम, कलम २९ (२) अन् वये, जया व्यक्ती, ब्रबनदमुाला जमीन 
कायमची व हतताांतरि करण्याच्या हक्कावरील कोित्याही ननबधंावाचनू धारि करीत असतील त् याांना 
भोगविादार वगम एक म् हिले जाते.    
 महाराष्ट् य जमीन महसूल अगधननयम, कलम २९ (३) अन् वये, जया व्यक्ती हतताांतरि करण्याच्या 
हक्कावरील ननबधंाांना आगधन राहून जमीन धारि करीत असतील त् याांना भोगविादार वगम दोन 
म् हिले जाते.    
 
 वतन ेखभलसभ:  खालील कायद् यान् वये वतने खालसा करण्यात आली.  
टदनाांक ३०/०४/१९५६ रोजी मुांबई परगािा व कुलकिी वतन (ननरास) कायदा, १९५० 
टदनाांक ३१/०३/१९५९ रोजी मुांबई नोकर इनाम े(लोकोपयोगी) नष्ट्ि कायदा, १९५३ 
टदनाांक ३१/०७/१९६५ रोजी मुांबई ववलीन मुलखातील ककरकोळ इनामे नष्ट्ि कायदा, १९५५ 
टदनाांक ३१/०७/१९६९ रोजी मुांबई कननष्ट्ठ गाव नोकर वतन ेननमूमलन कायदा, १९५८ 
टदनाांक ३१/०७/१९६९ रोजी महाराष्ट्य मुलकी पािील (पदननरास) कायदा, १९६२ 
 
 देश त वतां्र  झाल् यानांतर, वतन कायद् यान् वये देवतथान इनाम वगम तीन आणि इनाम वगम सात 
वगळता इतर सवम वतने ववमशष्ट्ठ तारखेपासून खालसा करून इनामदाराांचे वांशपरांपरागत हक्क नष्ट्ि 
करण्यात आले आहेत. या ववववध ननमूमलन कायद्यान्वये, ववमशष्ट्ठ तारखेपासून फेरफार नोंदवून गाव 
नमुना सात-बारा सदरी कब्जेदार म्हिून सरकार नाव व रेघेखाली इनामदाराच ेनाव नमूद केले गेले. 
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ववमशष्ट्ठ तारखेपयतं कब्जेहक्काची ३ ककां वा ५ पि ररगॅ्रन् िची रक्कम शासन नतजोरीत भरल्यास ती 
जमीन नवीन अववभाजय शतीवर (भोगविादार वगम २) न ेटदली गेली.  
काही वतन जममनी १०, २० ककां वा २६ पि रक्कम शासन नतजोरीत भरल्यामुळे जुन्या शतीवर 
टदल्या गेल्या. ज या वतनदाराांनी मुदतीत रक् कम भरली त् याांच् याकडून सहापि आणि मुदतीनांतर 
बारापि ररगॅ्रन् ि रक् कम वसूल करण् यात येऊन ती जमीन ररगँ्रि आदेशान्वये ननयां्र ीत सत्ताप्रकाराने 
इनामदाराांच्या नावान ेदेण्यात आली. ननयां्र ीत सत्ताप्रकाराची अि ठराववक नजरािा रक्कम भरून 
कमी करण्याची तरतुदसुध्दा करण्यात आली. अशी जमीन शतेी व्यनतररक्त अन्य कारिासाठी 
वापरिेची झाल्यास बाजार भावाच्या ५०% रक्कम शासकीय नतजोरीत भरण्याची तरतदु आहे.        
 
 अजस्तत्वभतील इनभमे: वर नमुद केल् याप्रमािे तवातांत्र्यपूवम काळात सात प्रकारची इनाम ेअसली 
तरी सध्या खालील तीन प्रकारची इनाम ेअस्ततत्वात आहेत. 
 संकीिग इनभम- (इनभम वगग- ७): म् हिजे सावमजननक कारिाांसाठी महसूल कायद्यातील 
तरतुदीांन्वये ववमशष्ट्ठ अि आणि सारा माफीने, कब्जेहक्काची ककां मत न घेता टदलेल्या जममनी. उदा .
शाळा, महाववद्यालये, दवाखाने, किडाांगिे इत् यादीांना काही अिीांवर टदलेल् या जमीनी. या जममनीांची 
नोंद गाव नमुना २ व ३ मध् ये असते. अशा प्रकारच्या सांकीिम इनाम म्हिून टदलेल्या जममनीांची 
तपासिी महसूल अगधकाय याांनी जरूर करावी. याबाबत शतमभांग असल्यास तलाठी याांनी त्याचा 
अहवाल वररष्ट्ठाांना पाठवावा आणि त्याची नोंद गाव नमुना नांबर ३ च्या रकाना िमाांक १६ मध्ये 
घ्यावी. सांकीिम इनाम म्हिून प्रदान केलेल्या जममनीच्या वापराबाबत शतमभांग झाल्यास अशी जमीन 
काढून घेतली जाऊ शकते. 
 देवस्थभन इनभम- (इनभम वगग- ३): देवतथान इनाम फक्त पस्् चम महाराष्ट्यात अस्ततत्वात आहे. 
 सरंजभम इनभम- (इनभम वगग- १): महाराष्ट्यात फक्त सातारा स्जल् यात अस्ततत्वात आहे. 
महाराष्ट्यात इतर्र  कुठेही सरांजाम इनाम अस्ततत्वात नाही.        
 
 शभसनभच ेनवीन ाोरि: शासनाच् या नवीन धोरिनुसार, अशी पुन् हा प्रदान केलेल् या जममनीची 
वविी करण् यासाठी सक्षम अगधकाय याच्या परवानगीची आव्यकता नाही परांत ुया जममनीचा वापर 
शतेीसाठीच करण्याच ेबांधन आहे. वविीनांतरही अशा जममनीवर ‘भोगविादार वगम २’ हा शरेा कायम 
राहील. या जममनीांचा ब्रबगर शतेी वापर करावयाचा असल्यास चालू बाजार भावाच्या ५०% रक्कम 
शासन नतजोरीत भरावी लागत.े  
महाराष्ट्य शासनान ेमहाराष्ट्य अगधननयम िमाांक २१-२००२ अन् वये टदनाांक ०६/०५/२००२ रोजी महार 
वतनी जममनीांव्यनतररक्त नवीन व अववभाजय शतीने टदलेल्या भोगविादार वगम- २ च्या इनामी/वतनी 
जमीनी भोगविादार वगम-१ च्या करण्याबाबतची सुधारिा, शासन पररप्र क िमाांक वतन-१०९९/प्र.ि. 
२२३/ल-४, टदनाांक ०९/०७/२००२ अन्वये केली आहे. यामुळे मुांबई परगािा व कुलकिी वतन (ननरास) 
कायदा, १९५०, मुांबई नोकर इनामे (लोकोपयोगी) नष्ट्ि कायदा, १९५३, मुांबई ववलीन मुलखातील 
ककरकोळ इनामे नष्ट्ि कायदा, १९५५, मुांबई कननष्ट्ठ गाव नोकर वतने ननमूमलन कायदा, १९५८ आणि 
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महाराष्ट्य मुलकी पािील (पदननरास) कायदा, १९५२ या पाच अगधननयमात सुधारिा करण्यात आली 
आहे. या सुधारिेन्वये:  
 नवीन व अववभाजय शतीन ेधारि केलेल्या भोगविादार वगम-२ च्या इनामी/वतनी जममनीांची 
शतेीच्या प्रयोजनासाठी वविी करण्यासाठी कोित्याही सक्षम अगधकाय याच्या परवानगीची आव्यकता 
असिार नाही. परांत ुअशा वविीनांतर भोगविादार वगम-२/ नवीन व अववभाजय शतीन ेही अि/शरेा 
कमी होिार नाही. 
 अशा भोगविादार वगम-२ च्या जममनीवरील भोगविादार वगम-२ / नवीन व अववभाजय शतीन ेहा 
शरेा कमी करुन भोगविादार वगम-१ मध्ये (जुन्या शतीन ेकरण्यासाठी) तबदील करण्यासाठी सदर 
जममनीच्या चालू बाजारभावाच्या ककां मतीच्या पन्नास िक्के नजरािा रक्कम सांबांधीत शतेकय याने 
चलनाव्दारे शासकीय कोषागारात जमा करावी. 
 अशा भोगविादार वगम-२ च्या जममनीवरील भोगविादार वगम-२ / नवीन व अववभाजय शतीन े
असलेल्या जममनीांचा अकृषीक वापर करण्यासाठी यापूवी सक्षम अगधकाय याची परवानगी योग्य ती 
रक्कम शासकीय कोषागारात जमा करुन घेण्यात आली असेल तर अशा भोगविादार वगम-२ च्या 
जमीनी पूवमलक्षी प्रभावाने भोगविादार वगम-१ ची सांबोधण्यात येईल. 
 भोगविादार वगम-२ च्या जममनीांचा अकृषीक वापर करण्यासाठी पन्नास िक्के नजरािा रक्कम न 
भरता ववकली असल्यास ककां वा अकृषीक वापर केला असल्यास चालू बाजारभावाच्या ककां मतीच्या 
पन्नास िक्के नजरािा रक्कम आणि नजरािा रकमेच्या पन्नास िक्के दांड भरुन अशी जमीन 
भोगविादार वगम-१ ची करण्यात येईल. 
 
       
   
 
 


