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जमीन मोजणी 
मनूकाळापासून जमीन महसूल व जमीन मालकी या दोन्ही बाबीींशी सामान्य जन चेाा सींबीं  ललचला लहच. 
वचळोवचळी राज्यसत्ता व समाज  ारणा बदले गचल्या. त्या प्रमाणच जमीन महसूल बाबेच्या पध्देी व ननयम 
वचळोवचळी बले गचलच. लजच्या भूमम अमभलचख ववभागााच स्वरुप ही त्यााी पररणेी लहच.  
 
भूमम अमभलचख ववभागााी सुरूवाे ब्रिटीश कालाव ीे झाली. १९२९-३० मध्यच झालचल्या मोजणीनीें र जममनीाच 
असींख्य ेुकडच पडलच लहचे. जुन्या हद्दी व ननशाण्याही नाहीशा झाल्या लहचे ंकीं वा बुजल्या लहचे. अनचक 
गावाे शचेाच् या हद्दीबद्दल वाद ननमााण झालचलच लहचे. कालाींेरानच त्या सर्व्हे नींबर मध्यच भाऊ वाटप, 
खरचदीववक्री, कोटा लदचश वगैरच कारणामुळच हहस्सच पडलच गचलच. त्यावचळी राज्यामध्यच जममनीाच अमभलचख सीं ारण 
करणच व चे अद्यावे ठचवणच यासाठी महसुल ववभागााी ननममाेी कच ली गचली. कालाींेरानच महसुल ववभाग, भूमम 
अमभलचख ववभाग लणण नोंदणी ववभाग असच ेीन ववभाग कच लच गचलच. भूमम अमभलचख ववभागाकडून प्रत्यक्ष 
जागचवरील वहहवाटीनुसार पडलचलच या हहस्याींाच फाळणी नकाशच ेयार कच लच गचलच. सध्या भूमम अमभलचख ववभाग 
जमाबींदी लयुक्े लणण सींाालक भूमम अमभलचख (म.राज्य) पुणच याींच्या ननयींत्रणाखाली कायारे लहच.  
 

महाीराीष्ट्र जमीन महसूल अधिकाननयम १९६६ माील जमीन मोजणीबाीबच् याी तरत  ी 
 
म.ज.म.अ. कलम ७९ अन् जये राीज्य शाीसनाीस राीज्याीतील कोणत्याीही भाीगाीत महस ली मोजणी स रू करताी येते. 
राज्य शासनाला, जमीन महसुलााी लकारणी ंकीं वा जमाबींदी करण्यासाठी, लणण त्याच्याशी सींबींध े 
असलचल् या हक्काींच्या नोंदणीसाठी व े च जेन करण्यासाठी, ंकीं वा े शाा कोणत्याही इेर प्रयोजनासाठी महाराष्ट् य 
जमीन महसूल अध ननयम राज्याच्या ज्या भागास लागू असचल अशा राज्याच्या कोणत्याही भागाेील कोणत्याही 
जममनीाी मोजणी करण्यासाठी, जचर्व्हा जचर्व्हा त्यास इष्ट्ट वाटचल े चर्व्हा ननदेश दचणच हच कायदचशीर असचल लणण 
कोणत् याही अशा मोजणीस महसुली मोजणी असच म्हणण्याे यचईल. अशी मोजणी सामान्ये: कोणत्याही 
गावाच्या, शहराच्या ंकीं वा नगराच्या जममनीस ंकीं वा राज्य शासन ननदेश दचईल कच वळ अशाा जममनीस लागू 
होईल लणण राज्य शासनाच्या लदचशाींना अ ीन राहून, अशी कोणाेीही मोजणी करणाऱ्या अध काऱ्यानच, ज्या 
कोणत्याही जममनीस असच भू-मापन लागू करणच इष्ट्ट वाटे नसचल त्या जममनीस अशा भू-मापनाेून वगळणच 
हच कायदचशीर असचल. 
अशा प्रत्यचक महसुली मोजणीवरील ननयींत्रण हच राज्य शासनाकडच ननहहे असचल लणण राज्य शासन त्यााा 
वापर करील. 
 
म.ज.म.अ. कलम ८० अन् जये भू-माीपन अधिकाकाीऱ्याीस साीमाीन्य नोटीस ककंजाी समन्स याीद्जाीरे जमीन जगरेै ााीरण 
करणाीऱ्याीस योग्य ती सेजाी करण्याीबाीबत फमाीावजताी येते.  
कोणेीही मोजणी करण्यासाठी ंकीं वा त् याे भाग घचण् यासाठी प्रनेननयुक्े कच लचल्या भू-मापन अध काऱ्यानच जमीन 
 ारण करणाऱ् यास व त् याे हहेसींबीं  असलचल् या सवा र्व्यक्ेीींस जाेीनच, ंकीं वा योग्यरीत्या सूाना दचण्याे लल्या 
लहचे व महत्त्वाच्या सवा प्रशनाींाी उत्तरच ज्यास दचेा यचेील अशा कायदचशीररीत्या ंकीं वा पररपाठाप्रमाणच सचवा करणच 
लवशयक लहच अशा ेालुका व ग्राम अध काऱ्यास हजर राहण्यास भाग पाडणच लणण अशा े ऱ्हचनच बोलवलचल्या 
र्व्यक्ेीींच्या दजाास बा ा यचणार नाही अशा ेऱ्हचनच त्याींना मोजणीच्या कामाे सहाय्य करण्यास लणण त्या 
कामाशी सींबींध े अशा सचवा करण्यास भाग पाडणच हच कायदचशीर असचल. 
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म.ज.म.अ. कलम ८१ अन् जये जममनींची मोजणी ककंजाी जगीकरण करण्याीच्याी काीमाीत जमीनााीरक ज इतर 
यांीच्याीकडून  ेण्याीत येणाीरे सहाीय्य 
भू-मापन अध काऱ्यानच भू-मापनच कर चे वचळी, भू-मापन ज्या जममनीस लागू लहच अशा जममनीींच्या मोजणीच्या 
ंकीं वा वगीकरणाच्या कामाे, ननशाण  ारण करणाऱ्या र्व्यक्ेी दचऊन सहाय्य दचण्यासाठी, जमीन  ारण 
करणाऱ्या सवा र्व्यक्ेीींना व ेीे हहेसींबीं  असणाऱ्या सवा र्व्यक्ेीींना बोलाववणच हच कायदचशीर असचल लणण ह या 
भू- मापन कायााशी अनुषींधगक अशा इेर कारणाींसाठी पैसच दचऊन मजरू कामावर लावणच लवशयक असचल े चर्व् हा 
याबाबेच् या सवा खााााी लणण जममनीाी मोजणी करणाऱ् यावर झालचल् या सवा लकमस् मक खााााी महसूल 
मागणी म् हणून गोळा करण्यासाठी लकारणी करणच कायदचशीर असचल. 
 
म.ज.म.अ. कलम ८२ अन् जये भू-माीपन क्रमाींक हे वजमशष्ट्ट व्याीप्तीपेक्षाी कमी असणाीर नाीहीत 
कच वळ शचेीच्या प्रयोजनासाठी उपयोगाे लणलचली जमीन समाववष्ट्ट असलचला कोणेाही भू-मापन क्रमाींक राज्य 
शासनााी मींजुरी घचऊन भूमम अमभलचख सींाालकानच वचळोवचळी प्रत्यचक मजल्हयाम ील जममनीींच्या ननरननराळ्या 
वगाासाठी जी कमीे कमी र्व्याप्ेी ठरववली असचल त्यापचक्षा कमी र्व्याप्ेीाा करण्याे यचणार नाही. अशा रीेीनच 
ठरववलचल्या कमीे कमी र्व्याप्ेीसींबीं ीाी कागदपत्रच ही प्रत्यचक ेालुक्याेील ेहसीलदाराच्या कायाालयाे 
ठचवण्याे यचेील लणण े ी सवा वाजवी वचळी जन चेला ननरीक्षणासाठी खुली ठचवण्याे यचेील. 
ननमशाे कच लचल्या कमीे कमी र्व्याप्ेीपचक्षा यापूवीा र्व्याप्ेी कमी करण्याे ललचल्या ंकीं वा याबाबेीे 
सामान्ये: ंकीं वा कोणत्याही ववमशष्ट्ट प्रसींगी भूमम अमभलचख सींाालकाींच्या प्राध कारान्वयच ेसच करण्याे यचेील 
अशा भू-मापन क्रमाींकाींना लागू असणार नाहीे, लणण भूमम अमभलचखाींमध्यच ज्या भू-मापन क्रमाींकाींना 
स्व ीेंत्रपणच मान्येा हदलचली लहच असा कोणेाही भू-मापन क्रमाींक, त्यााी र्व्याप्ेी काहीही असली ेरी, 
प्राध कृेपणच ठरववण्याे लला लहच असच मानण्याे यचईल. 
 
म.ज.म.अ. कलम ८३ अन् जये नव्याीने माीजणी करण्याीवजषयी आणण आकाीरणीची फेरतपाीसणी करण्याीवजषयी 
नन ेश  ेण्याीचाी राीज्य शाीसनाीचाी अधिकाकाीर 
नर्व्यानच मोजणी करण्याववषयी ंकीं वा त्यासींबीं ाेील दयु्यम असच कच ण चेही काम करण्याववषयी 
राज्य शासनानच कोणत्याही वचळी ननदेश दचणच कायदचशीर असचल.परींेु, जचर्व्हा कोणत्याही क्षचत्राच्या जममनीाच, 
सामान्य वगीकरण दसुऱ्याींदा करण्याे ललच असचल ंकीं वा कोणत्याही क्षचत्राच्या जममनीाच कोण चेही मूळाच 
वगीकरण राज्य शासनानच अखचराच म्हणून मान्य कच लच असचल चेर्व्हा, अशा क्षचत्राच्या जममनीच्या मस्िेीे बदल 
झाल्यामुळच ंकीं वा वगीकरणाेील कोणत्याही ाुकाींमुळच असच पुनवागीकरण लवशयक असच राज्य शासनास वाटचल 
चेवढ्या गोष्ट्टीाा अपवाद करेा, अशा क्षचत्राच्या लकारणीाी फच रेपासणी करण्याच्या उद्दचशानच असच कोण चेही 
वगीकरण पुन्हा करण्याे यचणार नाही. 
 
म.ज.म.अ. कलम ८४ अन् जये भू-माीपन क्रमाींक ज उप-वजभाीग याींची अमभलेखाीत नों  
भू-मापन क्रमाींक व भू-मापन क्रमाींकााच उप-ववभाग याींच्या क्षचत्रफळााी लणण लकारणीाी नोंद, राज्य 
शासनाकडून या बाबेीे कच लचल्या ननयमाींन्वयच ठचवण्याे यचेील अशा अमभलचखाींमध्यच करण्याे यचईल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३२ अन् जये हद्  ी ननजचचत करणे ज आखणे 
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राज्याेील सवा गावाींच्या लणण त्याेील गावाींम ील सवा भू-मापन क्रमाींकाच्या हद् दी ननमशाे करण्याे 
यचेील लणण त्या हद् दीच् या ननशाणीींद्वारच लखण्याे यचेील लणण त्या हद् दीच् या ननशाणीींद्वारच लखण्याे 
यचेील. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३३ अन् जये गाीजाींच्याी हद्  ी ननजचचत करणे 
भू-मापन अध कारी ंकीं वा राज्य शासनाकडून त्या प्रयोजनाींसाठी नचमलच जाेील असच इेर अध कारी गावाींच्या 
हद् दी ननमशाे करेील व रीेसर ाौकशी करून त्यासींबीं ाेील सवा वादाींाा ननणाय करेील. अशा 
ाौकशीच्या वचळी ग्राम अध काऱ्याींना व सवा हहेसींबींध े र्व्यक्ेीींना हजर राहण्यााी व पुरावा सादर करण्यााी 
सीं ी ममळचल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३४ अन् जये शेताीच्याी हद्  ी ननजचचत करणे 
जर भू-मापनााच वचळी, शचेाच्या ंकीं वा  ारण कच लचल्या जममनीच्या हद् दीींबाबे कोणेाही वाद नसचल लणण 
त्यावचळी हजर असलचल्या ग्राम अध काऱ्याींनी त्याच्या अाूकपणाबद्दल ग्वाही हदली असचल ेर, जमीन  ारण 
करणाऱ्यानच ंकीं वा भोगवटा करणाऱ्या र्व्यक्ेीनच दाखववल्याप्रमाणच हद् दी ननमशाे करण्याे यचेील, लणण 
त्याबाबे वाद असचल ंकीं वा उक्े जमीन  ारण करणारी ंकीं वा भोगवटा करणारी र्व्यक्ेी हजर नसचल े र, 
भूमापन अध कारी जममनीबाबेच्या अमभलचखाींप्रमाणच लणण ग्राम अध कारी लणण शचजाराी जमीन  ारण 
करणारी र्व्यक्ेी याींजकडून भोगवट्याबद्दल खात्रीपूवाक माहहेी ममळचल त्याप्रमाणच ंकीं वा भू-मापन अध कारी जो 
इेर पुरावा ंकीं वा माहहेी ममळवू शकच ल त्या पुरार्व्याप्रमाणच ंकीं वा माहहेीप्रमाणच े ी ननमशाे करण्याे यचईल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३५ अन् जये गाीजे, भू-माीपन क्रमाींक आणण पोट-वजभाीग याींमाील हद्  ीबाीबत जाी  
ज्यााच भू-मापन करण्याे ललचलच नाही अशा एखादा गावाच्या ंकीं वा शचेाच्या ंकीं वा  ारण कच लचल्या 
जममनीच्या सीमाींबाबे कोणेाही वाद उत्पन्न झाला असचल ंकीं वा भू-मापन पूणा झाल्यानींेर, कोणत्याही वचळी 
कोणत्याही गावाच्या ंकीं वा भू-मापन क्रमाींकाच्या ंकीं वा एखाद्या भू-मापन क्रमाींकाच्या पोट-ववभागाच्या 
हद् दीबाबे वाद उत्पन्न झाला असचल ेर, मजल्हाध काऱ्याींकडून रीेसर ाौकशी करून ेो वाद ननकालाे 
काढण्याे यचईल लणण अशा ाौकशीच्या वचळी ग्राम अध कारी व सवा हहेसींबींध े र्व्यक्ेीींना हजर राहण्यााी व 
पुरावा सादर करण्यााी सीं ी ममळचल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३६ अन् जये भू-माीपन क्रमाींकाीच्याी ककंजाी पोट-वजभाीगाीच्याी हद्  ींची आखणी 
हहेसींबीं  असलचल्या एखाद्या पक्षकारानच अजा कच ल्यावर, मजल्हाध काऱ्यास एखाद्या भू-मापन क्रमाींकाच्या ंकीं वा 
पोट-ववभागाींच्या हद् दीींाी लखणी करेा यचईल व त्यावर हद् दीींच् या ननशाण् या उभारेा यचेील. भू-मापन 
क्रमाींकाच्या ंकीं वा पोट-ववभागाच्या हद् दीींाी लखणी करेाना मजल्हाध काऱ्यानच अनुसरावयाच्या कायारीेीाच 
ननयमन करण्यासाठी, उपयोगाे लणावयाच्या हद् दीींच् या ननशाण् या कोणत्या प्रकारच् या असार्व् याे हच ववहहे 
करण्यासाठी लणण लखणी करण्याे ललचल्या एखाद्या भू-मापन क्रमाींकाच्या ंकीं वा पोट-ववभागाच्या 
जमीन ारकाकडून फी वसूल करण्याकररेा प्राध कार दचण्यासाठी राज्य शासनाला ननयम करेा यचेील. 
या कलमाच् या ेरेुदीींन् वयच लखणी करण्याे ललचलच भू-मापन क्रमाींक लणण पोट-ववभाग, कलमच १३२, १३० 
लणण १४० याींच् या प्रयोजनासाठी भू-मापन क्रमाींक लहचे असच समजण् याे यचईल.  
 
म.ज.म.अ. कलम १३७ अन् जये जेड्याीजाीकड्याी हद्  ी सरळ करणे 
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जचर्व्हा कोणत्याही र्व्यक्ेीला गावाेील त् याच्या शचेापैकी कोणत्याही शचेाच्या ंकीं वा त् यानच  ारण कच लचल्या 
जममनीच्या हद् दीींाच ननयमन करण्यााी ंकीं वा त्या सरळ करण्यााी इच्छा असचल, चेर्व्हा त् याला याबाबेीे भू-
मापन अध काऱ्याींकडच अजा करेा यचईल. अजाासोबे, त् याच्या शचेाच्या ंकीं वा त् यानच  ारण कच लचल्या जममनीच्या 
हद् दी दशाववणारा नकाशा व त्याच्या शचजारच्या जमीन ारकाींाी नावच दचण्याे यचेील. 
अजा ममळाल्यानींेर, अजादाराच्या इच्छच नुसार, जममनीच्या अध क ााींगल्या लागवडीच्या लणण 
हद् दीच् या ननशाण् या सुमस्िेीे ठचवण्याच्या दृष्ट्टीनच कोणत्याही शचेाच्या ंकीं वा  ारण जममनीींच्या हद् दीाच  
ननयमन करणच व त्या सरळ करणच इष्ट्ट लहच असच भू-मापन अध काऱ्यास वाटचल ेर, त्यास मुींबईाा जममनीाच 
ेुकडच पाडण्यास प्रनेबीं  करण्याबाबे व त्याींाच एकब्रत्रकरण करण्याबाबे अध ननयम, १९४७ च्या ेरेुदीींना 
अध न राहून, अशा शचेाच्या ंकीं वा  ारण कच लचल्या जममनीींच्या हद् दीच् या फच रलखणीसाठी व अशा 
फच रलखणीमुळच ज्याींाा जममनीच्या बाबेीे ेोटा झाला असचल, त्याींना अजादारानच नुकसानभरपाई दचण्यासाठी 
एक योजना ेयार करेा यचईल लणण अशी योजना ननयमाींद्वारच ववहहे करण्याे यचईल अशा रीेीनच गावाे 
प्रमसद्  करण्याे यचईल. हद् दीाी फच रलखणी करेाना राज्य शासन, या बाबेीे जच ननयम करील त्या ननयमाींाच 
मागादशान भू-मापन अध कारी घचईल. शक्य असचल चेिवर भूमम सींपादन अध ननयम, १८९४ च्या कलम २३ च्या 
ेरेुदीींनुसार त्याींच्याकडून नुकसानभरपाईाी रक्कम ठरववण्याे यचईल. 
भू-मापन अध काऱ्यानच ेयार कच लचल्या योजनचस अजादारानच व जमीन गचल्यामुळच नुकसान झालचल्या र्व्यक्ेीींनी 
सींमेी हदली असचल ेर, भू-मापन अध कारी, त्याच्या सींमेीाी नोंद करील लणण हद् दीाी फच रलखणी करून 
त्यानुसार त्या ननमशाे करील. अशी सींमेी अजादारावर व अशा र्व्यक्ेीींवर बीं नकारक राहील लणण ेद्न्वयच 
कोणत्याही र्व्यक्ेीनच द्यावयााी नुकसानभरपाईाी रक्कम, जमीन महसुलााी िकबाकी असल्याप्रमाणच 
नेच्याकडून वसूल करेा यचईल. 
लपसमचळ न झाल्यास, योजनचनुसार प्रत्यचक सींबींध े र्व्यक्ेीनच द्यावयाच्या ंकीं वा नेच्याकडून वसूल करावयाच्या 
नुकसानभरपाईच्या रकमचसींबीं ीाा प्रशन भू-मापन अध कारी- 
(एक) ननयमाींद्वारच ववहहे करण्याे यचईल अशी सींख्या असलचल्या व ववहहे करण्याे यचईल अशा रीेीनच, 
अजादारानच व जमीन गचल्यामुळच नुकसान झालचल्या र्व्यक्ेीींनी ननवडलचल्या ग्रामसममेीकडच, 
( ोन) अशी ग्रामसममेी ननवडेा न लल्यास, अ ीक्षक, भूमम अमभलचख, याींच्या मान्य चेनच मजल्हा ननरीक्षक, 
भूमम अमभलचख याींच् या दजाापचक्षा कमी दजाााा नसलचल् या अशा भू-मापन अध काऱ् यानच नामननहदाष्ट्ट कच लचल्या ेीन 
र्व्यक्ेीींाी ममळून होणाऱ्या एखाद्या सममेीकडच ननणायािा पाठवील. 
(ब) ग्राम सममेीच्या ंकीं वा, यिामस्िने, मजल्हा ननरीक्षक, भूमम अमभलचख याींच्या दजााच्या भू-मापन 
अध काऱ्यानच नामननहदाष्ट्ट कच लचल्या सममेीाा ननणाय अींेीम असचल व ेो सवा सींबीं ीे पक्षकाराींवर 
बीं नकारक राहील. े द्न्वयच अजादारानच द्यावयााी नुकसानभरपाईाी रक्कम जमीन महसुलााी िकबाकी 
असल्याप्रमाणच त्याच्याकडून वसूल करेा यचईल असा ननणाय हदल्यानींेर भू-मापन अध काऱ्यानच ेयार 
कच लचली योजना जचिवर ेी हद् दीींच् या फच रेपासणीशी सींबींध े असचल चेिवर अींनेम स्वरुपााी होईल व 
हद् दी ेदनुसार ठरववण् याे लली लहच असच मानण्याे यचईल. 
या कलमान्वयच अशा रीेीनच हद् द ठरववण् याे लली असचल चेर्व्हा े ी कलम १३८ च्या प्रयोजनाींसाठी हद् द 
ठरववण् याे लली लहच असच मानण्याे यचईल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३८ अन् जये हद्   ननजचचतीचे पररणाीम 
उपननहदाष्ट्ट े रेुदीींपैकी कोणत्याही े रेुदीींन्वयच ठरवण्याे ललचली हद् द, पुढील गोष्ट्टीींच्या सींबीं ाे ननणाायक 
असल्यााच मानण्याे यचईल.— 
(क) हद् दीच् या रचषाींाी ंकीं वा हद् दीच् या ननशाणीींाी खरी जागा, लणण 
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(ख) ननमशाे कच लचल् या हद् दीच् या दोन् ही बाजूींवरील जमीन  ारण करणाऱ्याींनी  ारण कच लचल्या जममनीशी 
सींबीं  लहच ंकीं वा नाही असा ज्या जममनीबाबे ननणाय कच ला असचल त्या जममनीबद्दलाच त्याींाच हक्क.  
२) पूवोक्ेाप्रमाणच हद् द ननमशाे करण्याे लली असचल त्याबाबेीे, मजल्हाध काऱ्यास हद् द ठरववेाींना 
जमीन ारकाच् या  ारण जममनीशी ंकीं वा ज् याच् यामाफा े ंकीं वा ज् याच्याकडून े ो मागणी करीे असचल अशा 
कोणत्याही र्व्यक्ेीींच्या  ारण जममनीशी सींबीं  नाही असा ननणाय दचण्याे लला असचल अशी कोणेीही जमीन 
बचकायदचशीरररत् या कय ज् याे असणाऱ् या कोणत्याही जमीन ारकास सींक्षक्षप्ेरीत्या ाौकशी करून कोणत्याही वचळी 
काढून टाकेा यचईल. 
जममनीेून काढून टाकण्याबाबे हदलचला लदचश या सींहह चेच्या े रेुदीींनुसार कच लचल्या अवपलास ंकीं वा 
फच रेपासणीस अ ीन असचल. 
जर कोणत्याही र्व्यक्ेीला या ेरेुदीींन्वयच कोणत्याही जममनीेून काढून टाकण्याे ललच असचल ंकीं वा काढण्याे 
यचे असचल, ेर काढून टाकण्याे लल्याच्या हदनाींकापासून ंकीं वा हद् द ननमशाे करण्याे लल्याच्या 
हदनाींकापासून एक वषााच्या मुदेीे, त्या जममनीवर लपला मालकी हक्क प्रस्िावपे करण्यासाठी नेला हदवाणी 
दावा दाखल करेा यचईल. 
परींेु, राज्य शासनास ंकीं वा मजल् हाध काऱ् यास ंकीं वा कोणत्याही महसूल अिवा भू-मापन अध काऱ्यास 
त्या दार्व्याेील पक्षकार बनववेा यचणार नाही. 
जममनीेून काढून टाकण्याच्या कोणत्याही लदचशाववरुद्  हदवाणी दावा दाखल कच ला असचल चेर्व्हा, असा लदचश 
अवपलास ंकीं वा फच रेपासणीस अ ीन असणार नाही.  
अवपलाच्या फच रेपासणीच्या ंकीं वा, यिामस्िेी, दार्व्याच्या ननणायावरून जमीन महसुलााी फच रलकारणी 
करण्याे यावी असच मजल् हाध काऱ् यास वाटे असचल ेर त्यास फच रलकारणी करण्याबाबे लदचश दचेा यचईल व अशी 
फच रलकारणी त्या लदचशाच्या हदनाींकानींेर यचणाऱ्या महसुली वषााच्या सुरुवाेीपासून अींमलाे यचईल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १३९ अन् जये भू-माीपन क्रमाींक आणण गाीजे इत्याी ींच्याी हद्  ींची  ननशाीणी लाीजणे ज ती   रुस्त करणे 

ज्याला भूमम अमभलचख अ ीक्षकानच ंकीं वा जमाबींदी अध काऱ्यानच प्राध कृे कच लच असचल अशा कोणत्याही भू-
मापन अध काऱ्यानच गावाींच्या ंकीं वा भू-मापन क्रमाींकाच्या ंकीं वा भू-मापन क्रमाींकाच्या पोटववभागाींच् या -- मग चे 
लागवडीखाली असोे ंकीं वा नसोे- हद् दीच् या ननशाण् या ववननहदाष्ट्ट करणच ंकीं वा े यार करण्यााी, लावण्यााी, 
त्या सुमस्िेीे ठचवण्यााी ंकीं वा त्याींाी दरुुस्ेी करण्यााी र्व्यवस्िा करणच लणण त्यामुळच झालचला सवा खाा 
जमीन  ारण करणाऱ्याींवर ंकीं वा ेीे हहेसींबीं  असणाऱ्या र्व्यक्ेीींवर लकारणच हच कायदचशीर असचल. 
अशा अध काऱ्यास, लचखी नोहटसीद्वारच, जमीन  ारण करणाऱ् यास त्याच्या सींबींध े भू-मापन क्रमाींकाच्या ंकीं वा 
पोट-ववभागाींच् या हद् दीच् या ननशाण् या, ंकीं वा भू-मापन धान्हच, ववननहदाष्ट्ट करण्याे यचईल अशा मुदेीे ेयार 
करण्यास लावण् यास, त्या सुमस् िेीे ठचवण्यास ंकीं वा त्याींाी दरुुस्ेी करण्यास फमाावण्यााा अध कार लहच. 
लणण असच करण्याे त्याींनी कसूर कच ल्यास भू-मापन अध कारी त्या लावील, त्याींाी माींडणी करील ंकीं वा त्या 
दरुुस्े करील लणण त्यामुळच ललचला सवा खााााी याे यापूवी ेरेूद कच ल्याप्रमाणच लकारणी करील. 
राज्य शासनानच याबाबे कच लचल्या ननयमाींना अ ीन राहून जमीन, हवामान व सामानााा हटकाऊपणा व 
ंकीं मे यासींबीं ीच्या लवश यक चेनुसार, भूमम अमभलचख अ ीक्षकाकडून ठरववण्याे यचईल अशा वणानााी हद् दीाी 
धान्हच व भू-मापन धान्हच असेील व त्याच्याकडून ठरववण्याे यचईल अशा रीेीनच त्या े यार करण्याे, 
लावण्याे, ंकीं वा त्या सुमस्िेीे ठचवण्याे ंकीं वा दरुुस्े करण्याे यचेील लणण े ी त्याच्याकडून ठरववण्याे 
यचईल अशा लकाराच्या व सामग्रीच्या असेील. 
 
म.ज.म.अ. कलम १४० अन् जये हद्  ीच् याी ननशाीण् याी ज भू-माीपन धिकचन्हे स जस्ितीत ठेजण्याीची जबाीब ाीरी 
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प्रत्यचक जमीन ारक, त्यानच  ारण कच लचल्या जममनीच्या हद् दीाी धान्हच व भू-मापनााी धान्हच सुमस्िेीे 
ठचवण्यास, त्याींाी ााींगल्या रीेीनच दरुुस्ेी करण्यास, लणण त्याींच्याे फच रफार कच ल्यामुळच , त्या काढून 
टाकल्यामुळच ंकीं वा ेी दरुुस्े अवस्िचे न ठचवल्यामुळच , महसूल ंकीं वा भू-मापन अध काऱ्यानच त्याबाबे जो 
कोणेाही वाजवी खाा कच ला असचल ेो दचण्यास जबाबदार राहील. गावाच्या हद् दीच् या धान्हाींच्या ंकीं वा भू-
मापन धान्हाींाा नाश होऊ न दचणच ंकीं वा त्याे अनध कृेपणच फच रफार करण्यास प्रनेबीं  करणच हच ग्राम 
अध कारी व ग्राम सचवक याींाच केार्व्य असचल. 
 

म.ज.म.अ. कलम १४१ अन् जये भू-माीपन चाीलू केलयाीनंतर हद्  ीची धिकचन्हे ज भू-माीपन धिकचन्हे जजलहाीधिकाकाीऱ्याींच्याी 
स्जाीाीन असणे 
जचर्व्हा एखाद्या मजल्हयामध्यच भू-मापन सुरू करण्याे यचईल चेर्व्हा, हद् दीच् या धान्हाींाच लणण भू- मापन धान्हाींाच 
काम मजल्हाध काऱ्याच्या स्वा ीन असचल लणण ेी लावणच, त्याींाी माींडणी करणच, ेी सुमस्िेीे ठचवणच लणण 
त्याींाी दरुुस्ेी करणच याबाबे उपाययोजना करणच हच त्याींाच केार्व्य असचल लणण या प्रयोजनासाठी कलम १३९ 
अन्वयच भू-मापन अध काऱ्याींना जच अध कार प्रदान करण्याे ललच असेील े च मजल्हाध काऱ्याकडच ननहहे 
होेील. 
 

म.ज.म.अ. कलम १४२ अन् जये ााीरण केलेली जमीन ज ग्राीमरस्ताी याींच्याीमाील हद्  ीच् याी धिकचन्हाींची आखणी ज ती 
स जस्ितीत ठेजणे 
ज् याच्या जममनीच्या हद् दी लखण्याे ंकीं वा ठरववण्याे लल्या नसेील, े र, ग्रामरस्त्याला लागून असलचल्या 
जममनीाा प्रत्यचक  ारक त्याच्या स्वे:च्या खााानच लणण ववहहे करण्याे ललचल्या रीेीनच-- 
(अ) त्यााी जमीन व नेला लागून असलचला ग्रामरस्ेा याींम ील हद् दी, हद् दीच् या धान्हाींनी लखील, 
लणण 
(ब) वचळोवचळी अशा हद् दीच् या हद् दीच् या धान्हाींाी दरुुस्ेी व त्याींाी नवीकरण करील. 
जमीन ारकानच हद् दीाी लखणी ंकीं वा हद् दीच् या धान्हाींाी दरुुस्ेी व त्याींाच नवीकरण करण्याे कसूर कच ल्यास, 
मजल्हाध कारी, त्यास योग्य वाटचल अशी नोटीस हदल्यानींेर, ेी हद् द लखण्यााच काम करवून घचईल ंकीं वा 
हद् दीच् या धान्हाींाी दरुुस्ेी ंकीं वा त्याींाच नवीकरण करवून घचईल लणण त्याकररेा करण्याे ललचला खाा 
जमीन महसुलााी िकबाकी असल्याप्रमाणच वसूल करील. 
हद् द लखणीच्या सींबीं ाे ंकीं वा हद् दीाी धान् हच योग्य प्रकारच दरुुस्े ठचवण्याबाबे कोणेाही वाद 
उत्पन्न झाल्यास त्या बाबीाा ननणाय मजल्हाध कारी करील व त्यााा ननणाय अींनेम असचल. 
 
म.ज.म.अ. कलम १४५ अन् जये हद्  ीच् याी ननशाीणीचे न कसाीन केलयाीबद् ल शाीस्ती 
मजल्हाध कारी, भू-मापन अध कारी, ेहसीलदार ंकीं वा नायब ेहसीलदार याींच्या समोरील सींक्षक्षप्े ाौकशीे 
ज्या कोणत्याही र्व्यक्ेीनच हद् दीाी ननशाणी ंकीं वा भू-मापन धान्ह जाणूनबुजून काढल् यााच ंकीं वा त् याला 
नुकसान पोहोाववल् यााच मसध् द झालच असचल, अशी र्व् यक् े ी अशा रीेीनच नाहीशी कच लचल्या, काढून टाकलचल्या 
ंकीं वा नुकसान पोहाववलचल्या प्रत्यचक ननशाणीदाखल शींभर रुपयाींपचक्षा अध क नसचल अशा दींडाच्या मशक्षचस पात्र 
ठरचल. 

 
शेत जममनीतील सीमाी ज सीमाी धिकचन्हाींसाीठी महाीराीष्ट्र जमीन महसूल (सीमाी ज सीमाी धिकचन्हे) ननयम, १९६९ ाच 
वाान करावच.  
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 जमीनीच्याी मोजणीची आजचयकताी: 
शचेकऱ् याच्या दृष्ट्टीनच शचेजमीनीाी मोजणी खालील वचगवचगळया कारणामुळच लवशयक अस चे. 
१. जचवढी जमीन लपल्या मालकीाी लहच चेवढी सवा जमीन लपल्या ेाययाे लहच ंकीं वा नाही हच 
पाहण्यासाठी. 
२. वडीलोपामजाे  जमीनीमध्यच वारसानच ंकीं वा वाटपानच ंकीं वा ववक्रीमुळच हहस्सच पडलच असेील ेर लपल्या 
वाटयाला ललचली जमीन ही रचकॉडाप्रमाणच प्रत्यक्षाे ेाययाे लहच ंकीं वा नाही हच पाहण्यासाठी. 
३. वाटण्या झाल्या नसल्या ेरी प्रत्यक्षाे वहहवाटीप्रमाणच जच हहस्सच असेाे चे योग्य प्रमाणाे लहचे ंकीं वा 
नाहीे हच पाहण्यासाठी. 
४. एखादी जमीन नवीन खरचदी कच ल्यास ंकीं वा ववक्री कच ल्यास खरचदी खेाप्रमाणच ननमशाे क्षचत्र काढण्यासाठी. 
५. खा चेफोड करुन जमीनीाच वाटप करीे असेाींना सवा हहस्सचदाराींना समान प्रमाणाे जमीन यचण्यासाठी. 
६. बाीं ावरील झाडच, ववहीरी घरच ही नचमकी कोणत्या हद्दीे लहचे हच समजण्यासाठी. 
७. काही जमीनी ब्रबगर शचेी करुन घचण्यासाठी ंकीं वा ब्रबगर शचेी होणारी जमीन व शचेीाी जमीन याींाी 
स्व ीेंत्रपणच बाीं  ननमशाे होण्यासाठी. 
८. वहहवाटीमध्यच बदल झाला असचल ंकीं वा बाीं  सरकलच असेील ेर ननमशाे क्षचत्र ननदशानास यचण्यासाठी. 
९. अनेक्रमण कच लच असल्यास ंकेी क्षचत्रावर अनेक्रमण लहच हच ननमशाे करण्यासाठी. 
१०. गावााी शीव, गायरान, पाणींद, रस् चे, स्मशानभूमी इत्यादी सावाजननक हठकाणावर अनेक्रमण झालच 
असल्यास. 
 
 मोजणीची प्रकक्रयाी: 
ेालुका मोजणी अध काऱ्याकडून वहहवाटीाी व क्षचत्रााी मोजणी, योग्य नमुन्याेील अजा सवा शचजारील 
शचेकऱ्याींाच नाव व पत्तच दचऊन ेसचा मोजणी फी भरून करेा यच चे. मोजणीाच सा ी, ेाेडीाी व अने 
ेाेडीाी मोजणी असच प्रकार असेाे व त्यानुसार मोजणीाी फी ठर चे. सा ारणे: सा ी मोजणी १८० 
हदवसाींे, ेाेडीाी मोजणी ८० हदवसाे ेर अने ेाेडीाी मोजणी ६० हदवसाे कच ली जा चे.   
मोजणीाच वचळी स्वेः जाेीनच ंकीं वा प्रनेनन ीमाफा े उभच राहावच. मोजणीसाठी लवश यक सामग्री जमववणच व 
मोजणीसाठी मदे करणच हच लजबूाजूाच सवा ारकाींाच केार्व्य लहच. मोजणी करेाना सींपूणा गटााी वा सर्व्हे 
नींबराी मोजणी करावी.  
शचेीाा ब्रबगरशचेी वापर वा ववकसनकामी उपयोग करेाना मोजणी नकाशााी लवश यकेा भास चे. मोजणीाच 
नकाशच इेर शचेीाच कागदपत्रासारखच जपून ठचवावचे. 
 
 मोजणीचे प्रम ख प्रकाीर: 
जमीन मोजणीाच (१) हद्द कायम मोजणी (२) ननमेाना मोजणी (३) पोटहहस्सा मोजणी (४) भूसींपादन 
सींयुक्े मोजणी (५) कोटावाटप मोजणी (६) कोटाकममशन मोजणी (७) ब्रबनशचेी मोजणी असच प्रमुख प्रकार 
लहचे.  
 

(१) हद्  काीयम मोजणी: 
हद्  काीयम मोजणीसाीठी आजचयक काीग पते्र : महाराष्ट्य जममन महसूल अध ननयम १९६६, कलम १३६ 
म ील ेरेुदीनुसार एखादया भूमापन क्रमाींकाच्या हहेसींबींध े  ारकानच भूमापन क्रमाींकच्या हद्द कायम 
मोजणीसाठी खालील कागदपत्रच सोबे सादर करावीे.  
१. ववहहे नमुन्याेील अजा, ववहहे कोटा-फी स्टँप सह. 



 

 डॉ. संजय क ं डेटकर, उपजजल हाीधिकाकाीरी               जमीन मोजणी Page 8 

 

२. गाव नमुना ७/१२ (अध कार- अमभलचख) ाा उेारा. 
३. मोजणी फी भरण्या बाबेाच ालन. 
४. मोजणी करावयाच्या जममनीाा अींदाजच नकाशा, ंकीं वा अगर जममनीच्या कोणत्या बाजबूाबे हद्दीाी ेक्रार 
व कोणत्या बाजूाी हद्द कायम करून हवी लहच यााा ेपशील. 
५. लगेच् या सवा खा चेदाराींाच नाव व पत्ता. 
 
 हद्  काीयम मोजणीसाीठी अजा केलयाीनंतरची प्रकक्रयाी: 
१. मोजणी अजा दाखल करून घचेला जाेो. 
२. मोजणी अजााला मोजणी रमजस्टर नींबर (मो. र. नींबर) हदला जाेो. 
३. मूळ अमभलचखाेून हटपण/फाळणी अिवा एकत्रीकरण उेारच काढून प्रकरणास जोडलच जाेाे. काही वचळा 
मूळ हटपण उपलय  होऊ शके नाही. अशा वचळचस सवे नींबरच्या वसलचवारावरुन हटपण करेा यच चे. 
वसलचवारही उपलय  नसेील ेर अमभलचखाेील प्रनेबुकाींमध्यच सवा सवे नींबराी गावकामाच्या पररमाणाींे 
लकृेी अस चे, त्या ल ारच हद्दीच्या खुणा दशाववेा यचेाे. यार्व्यनेररक्े सवेच्या वचळी ेयार करण्याे 
ललचला गावाींाा सरनकाशा असेो, त्यावर शींकु मारलचलच असेाे. त्या नकाशावरुनही हद्द दाखवेा यच चे. 
ंकीं वा ेलाठी याींना भूमी अमभलचख कायाालयाकडून हदलचल्या फाळणी मोजणीच्या गटबुकाींवरुन, खा चेदाराींना 
फाळणी मोजणीच्या वचळचस हदलचली सनद उपलय  असल्यास त्यावरुन हद्द दाखवेा यच चे.        
४. प्रकरण सवेअरकडच सुपूेा कच लच जा चे. सवेअर अजादाराला लणण लगेच्या शचेकऱ् याींना मोजणीच्या ंकमान 
१५ हदवस ल ी रमजस्टर पोष्ट्टानच नोटीस काढेाे.  
५. ववहहे ेारखचला सवेअर मोजणी स्िळावर उपमस्िे राहेाे.  
 
 जममनीची मोजणी कशी करताीत:   

जमीनीबद्दलाच जच मूळ रचकॉडा भूमापन कायाालयाे लहच त्या मूळ रचकॉडाम ून हटपण / फाळणी व एकत्रीकरण 
झालच असल्यास त्या योजनचाा उेारा ेयार करुन या प्रकरणामध्यच लावला जाेो व हच सींपूणा प्रकरण मोजणी 
करणाऱ् या भूकर मापकाकडच (सर्व्हेअर) हदलचला असेो.  
सवासा ारणपणच जून चे ऑक्टोबर या पावसाळी मोसमाे ेालुक्यामध्यच रचकॉडाबद्दलाच काम कच लच जा चे. 
उवाररे काळाे जमीनीच्या मोजणीाच काम सर्व्हेअरमाफा े कच लच जा चे. प्रत्यक्ष मोजणीच्या हदवशी, मोजणी 
करण्यासाठी भूकर मापकास मदेीसाठी लागणारच मजरू, ननशाणदार, ाुना, हद्दीाच दगड इत्यादी साहहत्य हच 
अजादारानच स्वे:च्या खााानच पुरववणच अपचक्षक्षे लहच. 
लजकालच्या सवा मोजणी या प्लचन टचबल मोजणी पध्देीनच कच ल्या जाेाे. प्रत्यक्ष जमीनीाी लाींबी, रुीं दी 
ंकीं वा बाीं ााच माप न घचेा प्लचन टचबल पध्देीनच मोजणीदाराला मोजणी नकाशा हा ीेंेो ीेंे वस्ेुमस्िेीप्रमाणच 
ेयार करेा यचेो. जमीन वर, खाली, ओबड ोबड व ओढया-नाल्यााी असली ेरी नेाच ननमशाे असच 
लकारमान हच या प्लचन टचबल पध्देीनच समजू शक चे. 
मोजणीसाठी ललचलच सर्व्हेअर हच सवाप्रिम जी जमीन मोजावयााी लहच त्या जमीनीाी पाहणी करुन प्रत्यक्ष 
वहहवाट कोठच  लहच याबाबे अजादार शचेकऱ् यास ववाारणा करेाे. प्रत्यक्ष वहहवाटीप्रमाणच हद्द लक्षाे यावी 
म्हणून खुणा ठचवल्या जाेाे. त्यााप्रमाणच जमीनीमध्यच ंकीं वा त्या गटाजवळ असलचल्या मुळ मोजणीच्या 
खुणा म्हणजच सर्व्हे नींबराा दगड ंकीं वा बाीं ााा दगड ंकीं वा उरळया याींच्या खुणा ववााराे घचऊन प्लचन 
टचबलच्या ल ारच जमीनीाी मोजणी कच ली जा चे. 
मोजणीच्या वचळी अनचकवचळा जो शचेकरी अजा करेो त्याच्या लगेाच शचेकरी मात्र गरैहजर राहेाे. ववशचषे: 
जर अनेक्रमणााा प्रशन ननमााण झाला असचल ेर अनेक्रमण करणारी र्व्यक्ेी हजर रहाे नाही. एखादी 
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र्व्यक्ेी मोजणीच्या वचळी गैरहजर राहहलच ेरी त्याींच्या गैरहजचरीमध्यच मोजणी करेा यच चे. ेिावप मोजणी 
करण्याे यचणार लहच अशाप्रकाराी लगाऊ नोटीस सींबीं ीे र्व्यमक्ेला बजावली गचली असली पाहहजच ंकीं वा 
त्या र्व्यक्ेीींनी अशी नाटीस घ्यावयास नकार हदला असला पाहहजच. 
मोजणीच्या ल ारच प्लचन टचबल वर लपोलप जमीनीच्या खूणा व नकाशा ेयार होे जाेो. मोजणीच्या 
सींदभााे अजादारासह सवा सींबींध ीें ाींाा लचखी जबाबसुध्दा सर्व्हेअरकडून घचेला जाेो. एखाद्या र्व्यक्ेीनच जबाब 
न हदल्यास, त्यानच जबाब द्यावयास नकार हदला असा पींानामा करेाे. प्लचन टचबलच्या ल ारच होणारी ही 
मोजणी नचहमीा जमीनीच्या मूळ रचकॉडाशी ेुलना करुन पाहहली जा चे. त्यामुळच क ीक ी जमीनीाी मोजणी 
झाली की लगचाा हद्दीच्या खुणा न दाखवेा पुन्हा ेालुक्यामध्यच जाऊन मूळ रचकॉडाशी ेुलना करुन क्षचत्रााा 
मचळ बसल्यानींेर काही हदवसाींनीें र जमीनीच्या हद्दी दाखववल्या जाेाे. मुळ ंकीं वा उपलय  अमभलचखाच्या 
ल ारच सवेअर गट/सवे नींबरच्या खुणा ननमश ाे करेाे. मोजणी करेाे. अजादार व लगेच्या खा चेदाराींना 
मूळ हद्द दाखवली जा चे. जरुर चे प्रश न ववाारून उपमस्िेाींाच जाब-जबाब घचेलच जाेाे व पींानामा कच ला 
जाेो. जबाब ंकीं वा पींानाम्यावर सहया दचण्यास कोणी नकार हदला ेर ेशी नोंद पींानाम्याे कच ली जा चे.  
 
 मोजणीनंतरची काीयाजाीही : 
जमीनीाी मोजणी करुन प्रत्यक्ष हद्दी पुन्हा दाखववल्यानींेर ेालुका कायाालयाे मोजणी नकाशाच्या स्वच्छ 
दोन प्रेी ेयार कच ल्या जाेाे. अशा मोजणी नकाशामध्यच मोजणी कोणी माधगेली लहच त्या अजादारााच 
नाींव, मोजणीाी ेारीख, सर्व्हेअराच नाींव, नकाशाच्या हदशा, हद्दी दाखववल्यााा हदनाींक, नकाशााच स्कच ल व 
सहीमशक्का इत्यादी ेपमशल मलहहलचला असेो.  
जर वहहवाटीाी हद्द लणण रचषचप्रमाणच यचणारी हद्द वचगवचगळया असेील ेर अशी वहहवाटीाी हद्द ेुटकेुटक 
रचषचनच व रचकॉडाप्रमाणच यचणारी हद्द ही सलग रचषचनच दाखववली जा चे. अनेक्रमण असल् यास अनेक्रमणााच क्षचत्र 
रींगीे पचननच रींगवून दाखववलच जा चे. मोजणी नकाशावर – – – (ेुटक रचषा) ही वहहवाटीाी हद्द असून __ 
(सलग रचषा) ही अमभलचखाे दशावलचली हद्द अस चे. अशा पध्देीनच मोजणीाी सवा प्रंक्रया पूणा झाल्यानींेर 
प्रकरण कायाालयाे जमा कच लच जा चे. अजादारास हद्द कायम नकाशा ‘क’ प्रे हदल्यानींेर प्रकरण बींद कच लच 
जा चे.  
 

(२) ननमताीनाी मोजणी 

वरील पध्देीनच जमीनीाी एकदा मोजणी झाली लणण सर्व्हेअरनच हद्दी पुन्हा दाखववल्यानींेर जर अशी 
मोजणीजर मान्य नसचल ेर मूळ मोजणीच्या ववरो ाे अपील करण्यााी ेरेूद लहच. त्यानुसार िचट ेालुका 
ननररक्षक भूमम अमभलचख याींाचकडच ननमेाना मोजणीसाठी अजा कच ला जाेो. अशा अजाावरुन स्वे: ेालुका 
ननररक्षक हच, पुन्हा कच लचल्या मोजणीाी परे खात्री करुन स्व ीेंत्र मोजणी करुन जमीनीाी हद्द दाखवेाे. 

(३) पोटहहस्साी मोजणी: 
महाराष्ट्य जममन महसूल अध ननयम १९६६, कलम ८६ व ८७ अन्वयच भूमापन क्रमाींकााच पोटहहस्सच करणचबाबे 
ेरेूद लहच. 
महाराष्ट्य जममन महसूल अध ननयम १९६६, कलम १४९ म ील ेरेुदीनुसार वारसाहक्कानच, वाटपानच, खरचदीनच, 
अकृषीक वापरानच, जच नववन पोटहहस्सच ेयार होेाे अशा नववन पोटहहस्सााी यादी महसूल ववभागकडुन 
लवशयकत्या कागदपत्रसह (उदा. साे-बारा उेारा, गावनमुना ६-ड ाच सींपुणा पोटहहस्सा उेारच, पोटहहस्सााा 
कच्ाा नकाशा इत्यादी) प्राप्े झालचनींेर अिवा सींबींध े  ारकानच पोटहहस्सा जममनीच्या/ममळेीाी पोटहहस्सा 
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मोजणीसाठी अजा कच लचनीें र प्रामले दरानच मोजणी फी लकारून सींबींध े मोजणी रमजस्टरला नोंदी घचऊन 
सदराच प्रकरण मोजणीसाठी भूकरमापकाकडच दचणचे यच चे. भूकरमापक याींनी जममनीेील प्रत्यचक पोटववभागााी 
दाखववलचल्या वहहवाटी नुसार मोजणी करुन गुणाकारबुक (हहस्सा फॉमा नीं. ४) भरलच जा चे. सदर प्रकरण 
कायाालयाे जमा कच लचनींेर सदराच प्रकरण दरुुस्ेीसाठी वगा कच लच जा चे. पोटहहस्सा प्रकरणी लकारफोड पत्रक 
(नमुना नींबर ११) व फाळणीबारा (नमुना नींबर १२) ेयार करणचे यचवून चे अमभलचख गाव वहहवाटीस 
पाठववणचे यचेाे. 
 

(४) भूसंपाी न संय क्त मोजणी 
सावाजननक प्रयोजनासाठी ज्या ज्या वचळी खाजगी जममनीाी लवशयकेा भासचल त्या-त्यावचळी शासनामाफा े 
जमीन भूसींपादन अध ननयमाच् या ेरेुदीनुसार जमीन सींपादन करणचे यच चे. मजल्हाध कारी याींाचकडुन 
प्रकरणाींाी सवा पूेाेा झालचाी खात्री झालचनींेर सदराच प्रकरण मोजणीसाठी भूमी अमभलचख ववभागाकडच प्राप्े 
हो चे. सदर प्रस्ेावासोबेच् या कागदपत्राींाी पडेाळणी कच ल् यानींेर सदराच प्रकरण भूसींपादन मोजणी रमजष्ट्टर 
नोंदवहीे  नोंदववणचे यच चे. ेदनींेर कायाालय प्रमुख हच सदराच प्रकरण मोजणीसाठी भूकरमापक याींाचकडच वगा 
करेाे. भूकरमापक हच मोजणीकामी लवशयक असणारच सवा अमभलचख, अमभलचख कक्षाेून काढून घचेाे. 
त्यानींेर भूकरमापक हच सींबींध े सींपादन मींडळ, सींबींध े भूसींपादन अध कारी, ेलाठी, ज्याच्या जममनी 
सींपादन होणार लहचे त्याींना लगाऊ नोटीशीनच कळवुन, मोजणी ेारखचला भूसींपादन मींडळाकडील रचखांकीं े 
नकाशा ल ारच व सीमाींकना ल ारच मोजणी करेाे. सदर मोजणी नकाशावर सींपादन मींडळाच्या हजर 
असणा-या अध कारी व सींबींध े भू ारक याींच्या स्वाक्षरी घचऊन कामााी पुेाे ा करेाे. सदर सींयुक्े मोजणी 
नकाशाच्या व सींयुक्े वववरण पत्राच्या पाा (अ,ब,क,ड,ई) प्रेी ेयार करेाे. 
जागचवर लढळून ललचल्या ववहीरी, इमारेी, मोठी झाडच, टचमलफोन खाींब, ववज खाींब, फळझाडच, इत्यादीींच् या 
नोंदी  मोजणी ललचखाे व सींयुक्े मोजणी वववरण पत्राे घचण्याे यचेाे. सदर मोजणीाच काम पुणा 
झालचनींेर सींयुक्े वववरण पत्राच्या व मोजणी ललचखाच्या ेीन प्रेी (क,ड,ई) सववस्ेर अहवालासह भूसींपादन 
अध कारी याींाचकडच पाठववेाे. भूसींपादन मोजणीमध्यच ेयार कच लचला अमभलचख हा कायम स्वरुपी जेन कच ला 
जाेो. भूसींपादनाच्या मींजूर ननवाडयानीें र ेो नक्कल दचणचस पात्र ठरेो. 
 
 भूसंपाी नाीतून होणाीरे कमी-जाीस्त पत्रक (क.जाी.प.):  
'क.जाी.प.' म् हणजच कमी-जास् े  पत्रक. गावाेील शचेजममनी, रस् चे, नालच, ओढच, स्मशानभूमी, वनक्षचत्र, 
भूसींपादन इत्यादी वववव  कारणाींमुळच जममनीच्या क्षचत्राींमध्यच अमुलाग्र बदल होे असेो. अशावचळी गटााच मूळ 
क्षचत्र बदलल्यामुळच जममनीच्या मूळ रचकॉडामध्यच, मोजणी खात्याकडून एक गोषवारा लणण रचखाधात्र जोडून 
कमी-जास्े पत्रक नावााच ेयार कच लच जाणारच वववरणपत्र म् हणजच क.जा.प. महाराष्ट्य जममन महसूल 
अध ननयमाे ेरेूद कच ल्याप्रमाणच सर्व्हे नींबर/गट नींबराच लकार व क्षचत्रामध्यच काही कारणाींस्ेव बदल 
झाल्यास, गावच्या लकारबींदामध्यच बदल करण्यासाठी जो अमभलचख ेयार कच ला जाेो. त्यास कमी-जास्े 
पत्रक म्हणेाे.  
सा ारणपणच शचे जममनीाा वापर ब्रबनशचेी प्रयोजनासाठी करावयााा असल्यास, मूळ भूमापनामध्यच गणणेीय 
ंकीं वा हस्ेदोषानच ननमााण झालचली ाूक (क्षचत्र दरुूस्ेी), ब्रबनलकारी जममनीवर लकारणी करणच (मूळ 
भूमापनाच्या वचळी लकारणी न कच लचल्या जमीनी), मळई जमीनीींाच प्रदान इ. भूसींपादन या प्रकरणी कमी-
जास्े पत्रक ेयार करावच लाग चे. 
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क.जा.प. नूसार मूळ भूमापन क्रमाींक, हहस्सा क्रमाींक, जममनीाा प्रकार, एकुण क्षचत्र, पोट खराबा, 
लागवडीखालील क्षचत्र, लकार इत् यादीींच् या मूळ नोंदीमध्यच हहश श याप्रमाणच झालचली दरुुस्ेी नोंदवली जा चे.   
क.जा.प. ाा भाग १, स् े ींभ १ चे ८ मध् यच दरुूस्ेी पूवीाी मस्िेी लणण उवाररे भागाे दरुूस्ेीनीें राी मस्िेी 
दशाववली जा चे.  
गाींव नमुना १ ंकीं वा लकारबींदाच् या गोषवाऱ्याेील क्षचत्र व लकार याेील कोणत्याही कारणास्ेव झालचला 
बदल क.जा.प. अन् वयचा कच ला जाेो. भूमम अमभलचख कायाालयाेील भूमापन अमभलचखाे, नकाशाे व 
लकारबींदाला नोंद घचऊन, उप अ ीक्षक भूमम-अमभलचख याींच् या स् वाक्षरीनच क.जा.प. ाी एक प्रे ेहमसलदार 
याींना हक्क नोंदणी व गाींव नमुना १ मध्यच नोंद घचण्यासाठी पाठववली जा चे.  
 

(५) कोटाजाीटप मोजणी: 
हदवाणी प्रंक्रया सींहहेा १९०८, कलम ५४ अन् वयच हदवाणी न् यायालयाे दावा दाखल करून ममळकेीाच वाटप 
करून घचेा यच चे. ज् यावचळी सरकारी सारा भरणाऱ् या ममळकेीींाी वाटणी करायाी असचल चेर्व् हाा हदवाणी 
प्रंक्रया सींहहेा १९०८, कलम ५४ लकवषाे  हो चे परींेु अववभाज् य ममळकेीेील हहश श यााा वचगळा कय जा 
द् यावयााा असचल चेर्व् हा कलम ५४ लागू होे नाही. हदवाणी न् यायालयाला, मजल् हाध काऱ् याींमाफा े 
(ेहमसलदारमाफा े) महाराष्ट्य जमीन महसूल अध ननयम १९६६, कलम ८५ अन् वयच झालचलच वाटप पुन् हा 
करण् यााा अध कार असेो.  
ममळके अववभाज् य प्रकाराेील लहच ंकीं वा नाही हच ठरववण् यााा अध कार मजल् हाध काऱ् याींना नसून ेो हदवाणी 
न् यायालयााा अध कार लहच.  
ज् याच् या ेाय याे वाटपानच जममनीाा असा हहस् सा यचईल ज् यावर कायदचशीर कुळााा कय जा असचल ेर अशा 
हहश श यााा प्रत् यक्ष कय जा न दचेा प्रनेकात् मक कय जा दचण् याे यचेो.  
 
वाटपानुसार कय जा दचण् यााच काम मजल् हाध काऱ् याींाच (ेहमसलदाराच) अस चे.    
ह जाीणी प्रकक्रयाी संहहताी १९०८, कलम ५४:

  
हदवाणी न् यायालयाे ममळकेीच् या वाटपााा दावा दाखल झाल् यानींेर, मुळ पुरावा घचऊन, दावा जमीन 
वडडलोपामजाे  होेी ंकीं वा कसच, सदर जममनीे पुवी वाटप झालच हो चे ंकीं वा कसच, दावा जममनीे हहस्सा 
ममळण्यास दावचदार पात्र लहच ंकीं वा कसच, दावचदार हहस्सा ममळण्यास पात्र असल्यास त्याला ंकेी हहस्सा 
ममळाला पाहहजच अशा वववव  मुद्यावर पुरावा घचऊन हदवाणी न्यायालयामाफा े अींनेमररत्या लदचश पाररे कच लच 
जाेाे. त् यानीें र मजल्हाध कारी याींनी ममळकेीाच सरसननरस वाटप करुन द्यावच असच अींनेम लदचश वाटप 
दरखास्े प्रकरणामध्यच हदवाणी प्रंक्रया सींहह चेच् या कलम ५४ नुसार हदवाणी न्यायालयाकडून पाररे कच लच 
जाेाे. अशा प्रकरणाला महसुली भाषचे 'वाटप दरखास्े प्रकरण' म् हटलच जा चे.  
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हदवाणी न्यायालय फक्े हुकूमनामा दचऊ शक चे, मालमत्तचाी ववभागणी करुन ेाबा दचण्यााा अध कार हदवाणी 
न्यायालयास नाही त् यामुळच हदवाणी न्यायालयाकडुन असच वाटप दरखास्े प्रकरण मजल्हाध कारी याींाच नावच 
प्राप्े हो चे व मजल्हाध कारी कायाालयाकडून चे सींबीं ीे ेहमसलदारकडच ररेसर वाटप करण्याकामी पाठववलच 
जा चे.  
ेहमसलदाराींमाफा े सदर प्रकरण ेालुका भूमम अमभलचख कायाालयाकडच, दावा जममनीाच लकारमान, 
उत्पादकेा, सुवपकेा ववााराे घचऊन, त् या जममनीाच वाटप सरसननरस मानानच करण्यासाठी पाठववलच जा चे. 
ेालुका भूमम अमभलचख कायाालय, सींबीं ीे खा चेदाराकडून जममनीाी ेाेडीच्या मोजणी फी लकारणी करेाे 
अिवा ेी वसूल करणचबाबे ेहसीलदार याींना कळववेाे. ेिावप मोजणी फी च्या वसुलीाी वाट न पाहेा 
कोटा हुकूमनाम्याप्रमाणच लवशयक त्या लचखी सूानासह प्रकरण मोजणी अध काऱ् याकडच दचण्याे यच चे. 
दरम्यानच्या कालाव ीे मोजणी फी प्राप्े करून घचणच त्यााच ालन प्रकरणाे सामील करण् यासाठी मोजणी 
अध काऱ् याकडच दचण्याे यच चे. यावचळी सवा हहेसींबींध ेाींाच म्हणणच ववााराे घचऊन एकब्रत्रकरण कायद्यााा भींग 
न होेा जममनीाच ववभाजन करणारा खा चेदाराननहाय वाटप ेक्ेा ेयार करून ेो ेहमसलदाराींना पाठवला 
जाेो.  
ेालुका भूमम अमभलचख कायाालयाकडून असच प्रकरण प्राप् े  झाल् यावर ेहमसलदार, सवा हहेसींबींध ेाींना नोटीस 
बजावून, ेालुका भूमम अमभलचख कायाालयानच पाठववलचल् या वाटप ेक् त् यावर सुनावणी घचेाे. सवाांाच म् हणणच, 
हरकेी ववााराे घचऊन, महाराष्ट्य जममन महसूल अध ननयम ( ारण जममनीाच ववभाजन) ननयम १९६७ ाच 
ननयम ५, ६, व ७ अन् वयच कायावाही करेाे. जरूर ेर ेालुका भूमम अमभलचख कायाालयानच पाठववलचला वाटप 
ेक्ेा दरुुस्े कच ला जाेो. ममळकेीेील रस्त्यााा हक्क, झाडाींाा हक्क, ववहहरीम ील पाण्यााा हहस्सा 
याबाबे ववाार करून ेहमसलदार वाटपााच अींनेम लदचश पारीे करेाे.    
त् यानींेर, वाटप ेक् त् याप्रमाणच, जममनीाा ेाबा सींबींध े र्व्यक्ेीींना, ंकेी ेारखचला ममळणार लहच याबाबे 
ेाबा दचण्यााी नोटीस बजावली जा चे.   
ठरलचल् या हदवशी, ेहमसलदार प्रत्यक्ष जममनीवर जाऊन जममनीाा ेाबा सींबीं ीेाींना दचेाे. ेाय याच् या वचळचस, 
लवश यकेा असल् यास पुरचसा पोमलस बींदोबस्े घचेला जाेो. ज्याच्या ेाययाे जमीन लहच अशी र्व्यक्ेी 
गैरहजर राहहली ेर एकेफी ेाबा हदला जाेो. ेाबा दचेाना पींानामा व ेाबापावेी कच ली जा चे.  
ेाबापावेी व पींानामा करुन ही जमीन सींबीं ीे सहहहस्सचदाराच्या ेाययाे हदल्यानींेर, ेलाठ्यानच गाव 
दप्ेराे हुकूमानुसार प्रत्यक्ष ेाबा हदल्यााी नोंद, ेहमसलदार याींाा महाराष्ट्य जममन महसूल अध ननयम 
१९६६, कलम ८५ अन् वयच हदलचला लदचश, हदवाणी न्यायालयााा लणण कयजापावेी यााा उल् लचख करून 
नोंदवावी लणण ही नोंद ेहमसलदार ंकीं वा मींडलअध कारी याींनी त्याा हदवशी प्रमाणीे करावी. वाटपाच् या 
दार्व् याे वरीलप्रमाणच कायावाही होणच अपचक्षक्षे लहच, न्यायालयाच्या लदचशाप्रमाणच ेलाठी याींनी िचट नोंद 
घचण् यााी कायावाही करु नयच.  
नोंदीाी कायावाही पूणा झाल्यानींेर सदर प्रकरणााी मूळ कागदपत्रच ेहमसलदार कायाालयाेा ठचवली जाेाे. 
अींनेम लदचश लणण वाटप कायावाही पूणा झाल् याबाबेाा अहवाल, मजल्हाध कारी याींाचकडच पाठववला जाेो 
लणण मजल्हाध काऱ् याींमाफा े हदवाणी न्यायालयाला कळववलच जा चे.  
 

(६) कोटा कममशन मोजणी 
जममनीाच हद्दीबाबे  ारकामध्यच वाद ननमााण होऊन हदवाणी कोटााे दावच दाखल होेाे. सदर दार्व्यामध्यच 
हदवाणी न्यायालयाे वादी व प्रनेवादी याींच्या बाज ूऐकून घचऊन नन:पक्षपाेीपणच ननणाय होणचसाठी या 
ववभागाेील अध कारी/कमााारी याींाी कोटा कममशनर म्हणून नचमणूक करणचे यचऊन सदराच प्रकरण 
मोजणीसाठी भूमम अमभलचख खात्याकडच पाठववणचे यच चे. सदराच प्रकरण प्राप्े झालचनीें र वादी याींाचकडुन 
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प्रामले दरानच मोजणी फी ाी लकारणी करुन, कोटा कममशन मोजणी नोंदवहीे प्रकरण दाखल करुन 
घचेाे. ेद्नीें र या खात्यााच ननमेानदार रेणचणीेील कमााा-यास मोजणी प्रकरण दचण्याे यच चे. प्रकरणी कोटाानच 
ननहहे कच लचल्या कालाव ीाी नोटीस वादी व प्रनेवादी याींना रमजस्टर पोष्ट्टानच पाठवून नचमलचल्या ेारखचस वादी 
व प्रनेवादी याींनी दाखववलचल्या वहहवाटी प्रमाणच मोजणी करुन सींबींध ेााच जाब-जबाब घचऊन कामााी पूेाे ा 
करेाे.अमभलचखाेील अमभलचखाच्या ल ारच मोजणी नकाशा कायम करुन वाद असलचल्या हद्दीबाबे 
सींयुमक्ेक हटप नमुद कच ली जा चे. सवापूेाे चसह प्रकरण कोटााकडच फच र सादर कच लच जा चे. 
 

(७) बबनशतेी मोजणी 
एखादया जमीन  ारकास त्याच्या जममनीाा अकृवषक प्रयोजनासाठी वापर करणचाा असलचस महाराष्ट्य जममन 
महसूल अध ननयम १९६६, कलम ४४ अन्वयच महसूल ववभागीाी परवानगी घचऊन वापर सुरु करण्यााच प्रयोजन 
असून त्यामध्यच सींबींध े  ारकानच मोजणी करुन घचणचाी शेा नमुद कच लचली अस चे. त्यानुसार एक महहन्यााच 
ले मोजणी करुन घचण्यााच बीं न सींबींध े  ारकाींस घालण्याे ललचलच लहच. अशा  ारकानच या खात्याकडच 
ब्रबनशचेी लदचशासह मोजणी अजा करणच लवशयक लहच. सींबींध े  ारकानच प्रामले दरानच मोजणी फी अदा 
कच ल् या नींेर मोजणी प्रकरण सींबींध े नोंदवहीे नोंदी घचऊन, मोजणीसाठी भूकरमापक याींाचकडच दचण्याे यच चे. 
भूकरमापक मोजणी कामाच् या प्रामले कायापध्देी नुसार पूेाेा करुन सवा प्रकरण कायाालयाे जमा करेाे. 
सदरच् या प्रकरणााी छाननी करुन त्यााच कमी-जास्े पत्रक ेयार करुन चे गाव वहहवाटीस रवाना कच लच जा चे. 
 

ई-मोजणी 
ई मोजणी प जीची काीयापध् ती - शचेकरी ंकीं वा खा चेदार याींना लपल्या हद्दीबाबे शींका ंकीं वा वाद ननमााण 
झाल्यास शींका दरु करण्यासाठी भूमम अमभलचख ववभागाच्या ेालुका स्ेरावरील उप अ ीक्षक भूमम अमभलचख 
ंकीं वा नगर भूमापन अध कारी कायाालयाे अजा करून हद्द कायम मोजणी करून घचऊन लपली शींका 
ननरसन करुन घचेा यच चे. अजा करून जागचवर मोजणी होवून त्यााा नकाशा प्राप्े होईपयाें  हदनाींक ३१ 
डडसेंबर २०११ पयाें  खालील प्रमाणच कायापध्देी होेी. 
 अजादार शचेकरी, ेालुका कायाालयाे लल्यानींेर ज्या जममनीाी मोजणी करावयााी लहच त्यााा अध कार 
अमभलचख कायाालयाेील मुख्याेलयाेील सहाय्यक याींना दाखवुन मोजणी फी ंकेी होईल, प्रकरणासाठी 
कोणेी कागदपत्रच लागेील यााी माहहेी घचे असच. 
 मोजणी फी भरणचस अजादारानच सींमेी हदल्यावर मुख्यालय सहाय्यक त्या रकमचाच ालन ेीन प्रेीे ेयार 
करून चे अजादारास दचे असच. 
 अजादार स्टचट बॅक ऑफ इींडीया (यचझरी शाखा) ंकीं वा कोषागारामध्यच प्रत्यक्ष पैशयााा भरणा करून त्याेील 
एक ालन कायाालयाे लणून दचे असच. 
 कायाालयाे मोजणीाा अजा, पैसच भरलचलच ालन व अमभलचखाच्या प्रेी दाखल करे असच. 
 अजा प्राप्े झाल्यानींेर छाननी मलपीक सदराा अजा मोजणी नोंदवहीे नोंदवून ेो अजा कायाालयाेील 
भूकरमापकाकडच मोजणीसाठी दचे असच. 
 भूकरमापक त्या अजाावर त्याच्या सोईनुसार मोजणीच्या ेारखा दचवून नोटीस पाठववे असच.  
 मोजणीसाठी ठरलचल्या हदवशी भूकरमापक प्रत्यक्ष गावी जावून मोजणी करून मुळ अमभलचखा ारच हद्दीच्या 
खुणा दाखवून त्या प्रमाणच नकाशाच्या प्रेी ेयार करून प्रकरण कायाालयाे जमा करे असच. 
 कायाालयाे जमा कच लचल्या अशा प्रकरणाींे लवशयक छाननी करुन उप अ ीक्षक भूमम अमभलचख याींच्या 
स्वाक्षरीनच नकाशााी 'क' प्रे अजादारास पुरववली जाे असच. 
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वरील सवा प्रंक्रयचमध्यच मोजणी फी ंकेी होईल, मोजणी कें र्व्हा होईल, मोजणीस कोण यचईल वगैरच प्रशन 
सामान्य नागरीकाींस पडे हो चे. यामध्यच खा चेदारााा पैसा, मानमसक त्रास व कालापर्व्यय होे असच. या सवा 
बाबीवर उपाय म्हणून शासनानच सींगणकीकृे लज्ञावली म्हणजच "ई-मोजणी" ेयार करून शचेक-याींाच समा ान 
व शासंकय कामाे सुटसुटीेपणा व पारदशाकेा उपलय  करून हदलचली लहच. 
 

ई-मोजणी प्रणाीली 
ई-मोजणी प्रणालीे मोजणी प्रंक्रयचशी ननगडीे मोजणी शुल्क ठरववणच, प्रत्यचक मोजणी अजााला सींगणकीकृे 
मोजणी क्रमाींक दचऊन मोजणी रमजस्टर ेयार ेयार करणच, मोजणीच्या कामााी सींगणकीकृे ववभागणी, 
ालान, नोटीस लणण कायाारींभ लदचशााी वप्रींटीींग ेसचा भूमापकााा दौरा कायाक्रम ईत्यादी कामच कच ली जाेाे. 
ई-मोजणी प्रणालीे मोजणीसाठी नागररकाींना ऑनलाईन अजा भरेा यचेो. त्यानुसार मोजणीच्या अजाांच्या 
नोंदीाच रमजस्टर कालबाहय झालच लहच लणण त्या जागी दैनींदीन अहवाल ऑनलाईन ेयार होेाे. मोजणीाी 
नोंद झाल्यानींेर मोजणीच्या प्रकारानूसार लणण जममनीच्या क्षचत्रानुसार मोजणीाच शुल्क ठरववलच जा चे. 
मोजणीाच शुल्क शासकीय खाेी जमा करण्यासाठी चे ालनद्वारच बॅंकच े भरावयााच अस चे, या प्रणालीेून 
शासकीय ालनााी प्रे वप्रींट करण्याे यच चे. अजा दाखल कच ल्यानींेर त्या अजादाराच्या जममनीच्या मोजणीाच 
काम कोणत्या भू-मापकाकडच द्यायाच हच पुवी कायाालय प्रमुखाकडून ठरववलच जाे असच परींेु भूमापकाींच्या 
सींख्यचनूसार लणण मोजणीच्या नोंदणीनुसार मोजणीच्या कामााी ववभागणी या प्रणालीद्वारच कच ली जा चे.  
एकदा भूमापकााा दौरा ननमशाे झाला की मग मोजणीच्या सींदभााे असलचल्या इेर खा चेदाराींना नोटीस 
बजावल् या जाेाे. नोंदणी क्रमाींक, मोजणी करणाऱ्या कमाााऱ्यााच नाव व त्यााा मोबाइल क्रमाींक यााी 
माहहेी अजादारास ेात्काळ ऑनलाईन प्राप्े हो चे ेसचा अजादारास एस.एम.एस. द्वारच मोजणीाी ेारीख 
हदली जा चे. मोजणीाी प्रंक्रया पुणा झाल्यानींेर बजवायाच क-पत्रक सींबींध ेास ेामील झालच की नाही 
याबाबेच्या अहवालाद्वारच ेसचा प्रलींबीे नोंदणी प्रकरणाींच्या अहवालाद्वारच भूमापकाींच्या कामावर ननयींत्रण 
कच लच जा चे.  
प्रत्यक्ष ई-मोजणी सींगणक प्रणालीच्या वापरापुवी कायाालयाच्या मुलभुे महहेीमध्यच कायाालय प्रमुखााी 
माहहेी, मोजणी कमाााऱ् याींाी माहहेी व त्याींना नचमून हदलचल्या गावाींाी नावच ेसचा गावननहाय सीटीएस 
क्रमाींकााी नोंदणी कच ली जा चे. गावननहाय, सींकलनाच्या प्रकाराननहाय लणण मोजणीच्या प्रकाराननहाय मोजणी 
रमजस्टर म ील शचवटाा मोजणी क्रमाींक साठववल्यानींेर त्यापुढील मोजणी क्रमाींक अनुक्रमच सींगणक प्रणाली 
माफा े हदलच जाेाे.  
ई-मोजणी प्रणालीे उपअ ीक्षक भूमी-अमभलचख याींच्या कायाालयाेून मोजणीाी प्रक्रीया कच ली जा चे, यासाठी 
या प्रणालीे सींगणक ाालक-१ व सींगणक ाालक-२ असच कामाच्या प्रकारानुसार दोन मभन्न वापरकेे लॉगीन 
ेयार कच लचलच लहचे ेसचा कायाालय प्रमुखााच स्व ीेंत्र लॉगईन कच लचलच लहच. नोंदणीसाठीाच अजा मस्वकृेी 
करेाींना सींगणक ाालक-१ या वापरकत्यााकडून मोजणी सींबीं ी सवा माहहेी जसच,  ारकााच नाव, भ्रमणध्वनी, 
ई-मचल, पत्ता, सह ारक व लगे ारकााच नाव व पत्ता, हदशा, अजाासोबे जोडलचल्या कागदपत्राींाी माहहेी 
साठवून अजादारास सींगणकीकृे अजा क्रमाींक हदला जाेो. मोजणीाच क्षचत्र, मोजणीाा उद्दचश, मोजणीाा प्रकार 
लणण  ारक प्रकार यानूसार मोजणी शुल्क सींगणक प्रणालीेून ठरववलच जा चे. त्यानूसार महाराष्ट्य कोषागार 
अध ननयम नुसार कोषागाराे, उपकोषागाराे, भारेीय स्टचट बॅंकच े ंकीं वा ररझवा बॅंकच े भरावयाच्या रोख 
रकमचा ालनाी प्रे वप्रींट करून ममळ चे, मोजणी रक्कम रू.३००० पचक्षा कमी असचल ेर पावेी पुस्ेकाच्या 
ल ारच रक्कम मस्वकारण्याे यच चे.  
अजादारानच ालनााी रक्कम जमा कच ल्यानींेर सींगणक ाालक-२ या वापरकत्यााकडून अजा प्राप्े करणच अीें गाे  
ालान क्रमाींक लणण हदनाींक ही माहहेी सींगणक प्रणालीे साठववली जा चे. त्यानींेरा मस्वकारलचल्या अजाास 
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सींगणकीकृे नोदणी क्रमाींक ममळेो. त्याावचळी भूमापकाच्या दैनींहदन कायाक्रमाप्रमाणच अजादारास जमीन 
मोजणीाा हदनाींक कळववण्याे यचेो. जमीन मोजणीाच कायाालयीन लदचश पत्र याा प्रणालीेून वप्रींट हो चे.  
कायाालय प्रमुख हा वापरकेाा या प्रणालीेून, मोजणी अजाासींदभााे  ननयोजनाे बदल, प्रलींब्रबे प्रकरणाींच्या 
ल ारच सींबींध ेास कारणच दाखवा नोटीस दचऊ शकेो ेसचा भूमापकााा दौरा कायाक्रम अवलोकन करेा यचेो. 
मोजणीाी प्रंक्रया पुणा झाल्यानींेर ेी मोजणी 'क' पत्रक दचऊन ननकाली काढण्याे लली का ववनाकायावाही 
ननकाली काढण्याे लली, ेसचा पुनभेट, अहवालानच सादर, दरुूस्ेीकडच, नैसधगाक करणास्ेव, शक पुेाे चवर 
ंकीं वा न्यायालयीन स्िधगेीनूसार मोजणी प्रक्रीयचाी सद्यमस्िेी अद्यावे कच ली जा चे. मोजणीाच प्रकरण 
ननकाली काढल्यााच पत्र या प्रणालीेून ेयार हो चे. यार्व्यनेररक्े नोंदणी अजाााच वववव  सींख्यात्मक ेसचा 
सववस्ेर अहवालाींच्या ल ारच कायाालय प्रमुखास मोजणी प्रंक्रयचवर ननयींत्रण ठचवेा यच चे.  
१ जानचवारी २०१२ रोजी सींपुणा राज्याे ई-मोजणी प्रणालीाी अींमलबजावणीाी सुरुवाे झालचली असून 
मोजणीच्या प्रकीयचवर ननयींत्रण करण्यासाठी राज्य-स्ेरीय, ववभागीय-स्ेरीय, मजल्हा-स्ेरीय लणण कायाालय 
प्रमुख (ेालूका-स्ेरीय) अशा एकूण ाार स्ेरावर वववव  सींख्यात्मक लणण सववस्ेर माहहेीाच र्व्यवस्िापन 
अहवाल ेयार होेाे. ऑनलाईन पद् ेीनच ेयार होणाऱ् या अहवालाींच्या ल ारच वववव स्ेरावर प्रलींबीे 
कामााा लढावा घचणच सोपच झालच लहच.  
 
 ई-मोजणीचाी खाीते ाीराींनाी झाीलेलाी फाीय ाी- खा चेदार, अध कार अमभलचख व लगे खा चेदाराींच्या माहहेीसह 
कायाालयाे उपमस्िे राहहल्यास त्यााा मोजणीाा अजा सींगणकामध्यच नोंदवुन घचेला जाेो व त्याला रु. 
३०००/- च्या वरील रक्कमचाच मोजणी फी ाच ालन ंकीं वा रु. ३०००/- च्या लेील रक्कमचाी पावेी, पैसच 
भरल्यास ेात्काळ हदली जा चे. 
अध कार अमभलचख, मोजणी फी ाच ालन अिवा पावेी व मोजणीाा अजा या ेीन कागदपत्राींच्या ल ारच 
मोजणीाी कायावाही पारदशाकपणच कच ली जा चे. 
कोषागाराे मोजणी फी ाच पैसच भरुन मोजणीाा अजा कायाालयाींे जमा कच ल्यास ेात्काळ मोजणी अजाााी 
पोहोा हदली जा चे, ज्यामध्यच मोजणीाा हदनाींक, मोजणीस यचणारा कमााारी, त्यााा मोबाईल क्रमाींक, 
कायाालय प्रमुख याींाा मोबाईल क्रमाींक यााी माहहेी अस चे. 
वरील सींपुणा प्रक्रीयचसाठी खा चेदारास हचलपाटच मारावच लागे नाहीे. योग्य व अाुक मोजणी फी खा चेदाराकडुन 
घचेली जा चे. 
प्रस्ेुे प्रकरणााच सींगणकीय लज्ञावलीेुन ननयींत्रण होे असल्यानच ठराववक कालाव ीे प्रकरण ननकाली 
करण्यााच न कळे बीं न लल्यानच खा चेदारास ेत्पर सचवा ममळे लहच. घर बसल्याही खा चेदाराला लपल्या 
प्रकरणााी सद्यमस्िेी समजुन घचेा यचे लहच. योग्य माहहेी नमुद कच ल्यास खा चेदारास लपल्या प्रकरणाींे 
होणारी सींभार्व्य मोजणी फी सुध्दा लज्ञावलीेुन घरबसल्या समज चे. 
एकीं दरीे खा चेदाराला त्याच्या मोजणी प्रकरणाबाबे कायाालयाींे कच ली जाणारी सींपुणा कायावाही पारदशाकपणच 
व वचळचे कच ली जाणार असल्यााी खात्री ममळे लहच. 
 
 ई-मोजणी म ळे वजभाीगाीलाी झाीलेलाी फाीय ाी- 
कायाालयाे प्राप्े होणाऱ्या मोजणी अजाााच सींपुणा ननयींत्रण लज्ञावलीेुना कच लच जाे असल्यानच मानवी 
रेणमााी व वचळचाी बाे होे लहच. 
मोजणी फीाी गणना व ालनााी ननममाेी लज्ञावलीेुना कच ली जाे असल्यानच मानवी हस्ेक्षचप / मानवी 
ाुकाींना वाव राहहलचला नाही. 
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लज्ञावलीेुना मोजणी प्रकरणाींाच रमजस्टर, मोजणी फी ाच ालन, मोजणी अजाााी पोहोा, मोजणीाी नोटीस, 
भूकरमापकााा दौरा कायाक्रम, मोजणी अजाााी ननकाली प्रे या सवा ंक्रया व अहवाल लज्ञावलीेुन ेयार 
होे असल्यानच कामाे अाुकेा यचऊन वचळचाी बाे झालचली लहच. लज्ञावलीेुन मामसक प्रगेीाच अहवाल 
अाुक व वस्ेुननष्ट्ट ेयार होे लहचे. 
प्रत्यचक टप्प्यावरुन (मजल्हा, ववभाग, राज्य) मोजणी प्रकरणाींाच ननयींत्रण लज्ञावलीेुन कच लच जाे असल्यानच 
कायाालयीन कायाक्षमेा वाढण्यास मदे झालचली लहच. 
वरील प्रमाणच ई मोजणी लज्ञावलीेुना मोजणी प्रकरणाींच्या सवा टप्प्याींाच ननयींत्रण कच लच जाे असल्यानच 
मोजणी प्रकरणच ननमशाे वचळचे ननकाली करण्यासाठी सुयोग्य ननयोजन करणच सोपच झालचलच लहच. 
ई मोजणी लज्ञावलीमुळच जन चेशी उत्तरदायी प्रशासनााच ेत्व अवलींब्रबणारी शुन्य प्रलींब्रबेेा हा मींत्र यशस्वी 
करणारी लज्ञावली म्हणुन ववकास पावे लहच. महाराष्ट्य शासनाच्या माहहेी ीेंत्रज्ञान ववभागानच ई मोजणी 
लज्ञावलीाा गौरव कच ला लहच. 
 

खाीजगी मोजणी 
जममनीाी वाटणी झाल्यावर पोटहहशशााी मोजणी करण्यासाठी ेसचा बाीं ााच वा हद्दीाच वाद ननमााण होेाे, 

चेर्व्हा हद्द ननमचाे करण्यासाठी भूमी अमभलचख ववभागाकडच  ाव घ्यावी लाग चे. परींेु अजाांाी मोठी सींख्या, 
अपुरच कमााारी यामुळच वषा वषा ाकरा मारूनही मोजणी होे नाही. यावर उपाय म्हणून पोटहहस्सा व 
हद्दीच्या मोजणीसाठी परवाना ारक भूमापकााी ननयुक्ेी करण्यााा ननणाय मींब्रत्रमींडळानच घचेला लहच. 
 

या ननणायानुसार प्रत्यचक मजल्हयाे परवाना ारक भूमापकाींाी ननवड करून त्याींना प्रमशक्षण हदलच जाणार लहच. 
हच प्रमशक्षण यशस्वीररत्या पूणा कच ल्यावर या परवाना ारक भूमापकाींाी मजल्हावार यादी जाहीर करण्याे यचईल. 
मोजणीसाठी सध्या राज्य शासनाकडून दोन हचक्टरसाठी २ हजार रुपयच व पुढील प्रत्यचक हचक्टरसाठी ५००/- 
रुपयच दर लकारला जाेो. परवाना ारक भूमापकामाफा े मोजणी कच ल्यास त्याला याेील ८० टक्कच  रक्कम 
मचहनेाना म्हणून ममळचल.  

 

भूमापक म्हणून परवाना ममळवण्यासाठी मसमर्व्हल इींमजननयररींग म ील पदवी वा पदववका ंकीं वा लय.टी.लय. 
म ून सर्व्हेअर म्हणून डडप्लोमा कच लचला असणच लवशयक लहच. यासाठी ंकमान वयोमयाादा २१ वषे व कमाल 
वयोमयाादा ६५ वषे असचल. यामशवाय कें द्राच्या सर्व्हेक्षण ववभागाच्या वा राज्य शासनाच्या भूमी अमभलचख 
ववभागाच्या सचवाननवतृ्त भूमापकाींनाहीपरवाना ममळू शकच ल. परवाना ारक भूमापक जममनीाच सवेक्षण करून 
लपला अहवाल भूमी अमभलचख ववभागाला सादर करेील. भूमी अमभलचख ववभागााच अध कारी हा अहवाल 
ेपासून मोजणी प्रमाणणे करेील व अजादारास नकाशा दचेील. परवाना ारक भूमापकाींना क्षचत्र दरुूस्ेीाच 
(एररया करचक्शन) अध कार मात्र दचण्याे ललचलच नाहीे. परवाना ारक भूमापकाच्या ननयुक्ेीमुळच मोजणीसाठी 
प्रलींब्रबे असणाऱ्या अजाांाा ननपटारा होण्यास मदे होणार लहच 
 

 
 

 

 


