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सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमा पन क्रमां क 
 
अनेक कागदपत्रात आपण सर्व्हे नंबर/ गट नंबर/ भूमापन क्रमांक असा उल् े ेख व चाोत . चस् तकत: सर्व्हे नंबर/ 
गट नंबर/ भूमापन क्रमांक या संज्ांोा चापर वचशिष् ब य ननांदर् यान केेा गेेा आहे. त् यामक े त् या त् या 
वचशिष् ब य ननांोा उल् े ेख व करतांना त् या त् या वचशिष् ब संज्ेोा चापर करणे अपे्षीतत आहे.  
(१) बंद बस् त य ननेदर् यान: सर्व्हे नंबर (स.न.) या संज्ेोा चापर करण् यात आेा आहे. 
(२) पूनमोनणषीत य ननेदर् यान: भूमापन क्रमांक (भू.क्र.) या संज्ेोा चापर करण् यात आेा आहे. 
(३) एकत्रषीतकरण य ननेदर् यान: गट नंबर (गट नं.) या संज्ेोा चापर करण् यात आेा आहे. 
 
उपर क् त य ननांोषीत ो कक् यात मातहतषीत ख वाे े रमामाणे: 
 
(१) बंदोबस् च योजना : महाराष् ण नमषीतन महसूे अियमनयम १९६६, रमाकरण ६ मयषीते केम ९० ते १०७ मध् ये 
नमाबंद बाबत तरतूद आहे. नषीत काययपध् दतषीत अचेंबून नमाबंद  अियकार  नमषीतन महसकेाोषीत रक् कम बरवचत  
मतेा नमाबंद  ् हणतात. केम ९३ अन् चये नमाबंद ोषीत मकदत ३० चरे्ष असते. त् यानंतर पकन् हा नमाबंद  
अपे्षीतत असते.  
इंग्रनांच या का ामध् ये राबवचण् यात आेेे  बंद बस् त य नना अोचा करण् यात आेेे  नमाबंद  तत् काे न 
इंग्रन सरकारच या कायय यानकसार पार पाकण् यात आे  ह तषीत. पतहे  ररव्र्व् हनन सेटेमटट १८८९ ेा तर दकसर  
ररव्र्व् हनन सेटेमटट नागपकरमध् ये सायारणत: १९१० ते १९२० दर् यान राबवचण् यात आे . 
या बंद बस् त य नने दर् यान रमात् य् नागेचर नानन ऑफसेट, िंकू साख व षीतय चारे िेत नशमनषीतंोषीत म नणषीत 
करण् यात आे . त् यारमामाणे नशमनषीतोा सारा, आकार, नमा मनव्च ोत करण् यात आेा. च त् या अनकरं्षगाने 
अशभेेख व नकािे, आकारबंद, बंद बस् त शमस , पषीत-१, पषीत-२, पषीत-९ चगैरे तयार करण् यात आेे. बंद बस् त नकािे 
१६ इंोास १ मैे (१:४०००) या पररमाणात आहेत. बंद बस् त य ननेमध् ये रमात् य् सवचस् तर म नणषीत स बतो 
िेत नशमनषीतोे ्ेत्रफ , च माेकी हक् काबाबत ोशकिषीत करण् यात आे . त् यामक े या य ननेमध् ये 
्ेत्र/नकािा/नाचामध् ये ोकका लाल् याबाबत तक्रार  नगण् य आहेत. 
 
(१.१) बंदोबस् च नका ाा : बंद बस् त नकािा हे सन १९१० च या आसपास राबवचेेल् या बंद बस् त य नने दर् यान 
तयार केेेेे नकािे ह त. हे नकािे १६ इंोास १ मैे (१:४०००) या पररमाणात तयार करण् यात आेे आहेत. 
ज या गाचामंध् ये अय यापह  बंद बस् त य नना रमाोशेत आहे तेोे बंद बस् त नकािाोषीत ोार पट कूनन म नणषीतोषीत 
काययचाह  केे  नाते. बंदोबस् च नका ाा चल  ाेचा ् या  दा क क्रमा ंका स "सर्व्हे नंबर" (ना गप र भा गा च "खसरा  
क्रमा ंक") असे म् हणतचा च.  
 
(२) प नमोजणतल योजना : महाराष् ण नमषीतन महसूे अियमनयम १९६६, रमाकरण ५ मयषीते केम ७९ अन् चये 
पूनमोनणषीत य नना राबचे  नाते. इंग्रनांच या का ात राबवचण् यात आेेल् या बंद बस् त य ननेनंतर राज यात 
बंद बस् त य नना (नमाबंद ) राबवचण् यात आेेे  नाह . िासनाने सन १९७५ च या आसपास बंद बस् त 
य ननेऐचनषीत पकनमोनणषीत य नना राबवचण् याोे रमायत् न लाेे ह ते. पकनमोनणषीत य ननेमध् ये रमात् य् नागेचर 
नानन, संबंयषीतत िेतकर  त् याच या िेतषीतोषीत चतहचाट दाख वचेे त् यारमामाणे म नणषीतोषीत काययचाह  करण् यात आे . 
परंतक पकनमोनणषीत य ननेमध् ये नशमनषीतोा सारा/आकार नर्व् याने मनव्च ोत करण् यात आेा नाह . तसेो 
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नशमनषीतच या माेकी हक् क च ्ेत्रफ ाबाबतह  ोशकिषीत करण् यात आे  नाह . यारकांोे नाच नकन् या याननेतषीते 
अशभेेख वांचूननो कायम करण् यात आेे. त् यामक े या य ननेमध् ये बय याो ोकका लाल् याच या तक्रार  आहेत.  
पूनमोनणषीत य नने दर् यान तयार लाेेेा अशभेेख व ् हणने आकारबंद, गकणाकार बकक, पकरचणषीत आकारफ क 
पत्रक, सवचस् तर म नणषीत नकािे (पषीत.ट . िषीतट), ग्राम नकािे हे आहेत.  
पकनमोनणषीत य ननेमयषीते सवचस् तर म नणषीत नकािे १:१००० या पररमाणात तर गाच नकािे १:५००० या 
पररमाणात आहेत.  
राज यात पकनमोनणषीत य नना १९७५ ते १९९५ पयतं सकून ह तषीत. याो दर् यान िासनाने एकत्रषीतकरण य नना 
राबवचण् यास सकूनचात केल् यामक े पकनमोनणषीत य नना च एकत्रषीतकरण य नना ओर्व् ह पेप लाे . त् यामक े एकाो 
ता केक् यातषीते काह  गाचांमध् ये पकनमोनणषीत य नना तर काह  गाचांमध् ये एकत्रषीतकरण य नना रमाोशेत आहे तर 
काह  गाचांमध् ये द न् ह पैकी क णतषीतह  य नना नसल् यामक े बंद बस् त य ननाो असल् याोे तदसून येते. 
 
(२.१) प नमोजणतल नका ाा : पकनमोनणषीत नकािा, सवचस् तर म नणषीत िषीतट (पषीत.ट .िषीतट- प े ेन टेबे िषीतट),  
हे १: १००० या पररमाणात असून रमात् य् नागेचर नानन ख वातेदाराने दाख ववचल् यारमामाणे, चतहचाट रमामाणे म नणषीत 
कूनन तयार केेेेे नकािे आहेत. ज या गाचात पूनमोनणषीत य नना रमाोशेत आहे तेोे पकनमोनणषीत नकािाचं या 
आयारेो म नणषीतोषीत काययचाह  केे  नाते.  
पकनमोनणषीत ग्राम नकािे मात्र १:५००० या पररमाणात आहेत. सवचस् तर म नणषीत िषीतटेा १/५ या रमामाणात कमषीत 
कूनन ग्राम नकािे तयार केेेेे आहेत. सवचस् तर म नणषीत िषीतट उपे् य नसल् यास, ग्राम नकािामयषीते 
वचशिष् ब भूमापन क्रमांकाच या नकािाेा पाोपट कूनन म नणषीतोषीत काययचाह  केे  नान िकते. 
प नमोजणतल योजनेमाल  ाेचा ् या  दा क क्रमा ंका स "भूमा पन क्रमां क" असे म् हणतचा च.  
 
(३) एकत्रलकरणत योजना : देिाोषीत चाढतषीत े कसंख या, चारस हक् क कायदे, ख वरेद -वचक्री र्व् यचहार इत् याद  
कारणांमक े नशमनषंीतोे ेहान-ेहान तककके पकेे. अिा ेहान तककड यांचर िेतषीत कूनन उत् पादन णेणे िक् य ह त 
नर्व् हते. त् यामक े हनार  हेक् टर नमषीतन पकषीतत राहू ेागे . या तककड यांोे एकत्रषीतकरण कूनन नशमनषीतोषीत 
उत् पादकता चाढवचण् याच या उय देिाने मकंबाोा यारण नशमनषीतोे तककके पाकण् यास रमामतबंय च त् यांोे एकत्रषीतकरण 
कायदा, १९४७ अव्स् तत् चात आेा. या कायय यानकसार रमात् येक वचभाग, व्नल् हा, ता केका येोषीते स् ोामनक 
पररव्स् ोतषीत, नशमनषीतोा रमाकार, पषीतक पध् दतषीत, शसोंन पध् दतषीत इत् याद  े्ात णेनन रमामाणभूत ्ेत्र बरवचण् यात 
आेे. एकत्रषीतकरण य नना राबवचतांना रमात् य् नागेचर नानन रमात् येक िेत नशमनषीतोषीत म नणषीत करण् यात आे . 
फक् त ज या द न ंकंचा त् यापे्ा नास् त नशमनषीतंोे एकत्रषीतकरण करण् यात आेे अिाो नशमनषीतंोषीत रमात् य् म नणषीत 
करण् यात आे . एकत्रषीतकरण य ननेदर् यान तयार लाेेेा अशभेेख व ् हणने एकत्रषीतकरण पत्रक, ९(१) आणण 
९(२) ोे नकािे आणण आकारबंद हे आहेत. एकत्रषीतकरण य ननेतषीते नकािे १:५००० या पररमाणात तयार 
केेेेे आहेत. त् यामक े त् या आयारे म नणषीत करतांना नकािाेा पाोपट कूननो रमात् य् नागेचर म नणषीत 
कराचषीत ेागते. 
 
(३.१) एकत्रलकरणत नका ाा : एकत्रषीतकरण नकािा हे १:५००० या पररमाणात असतात. या नकािामंध् ये ९(१) 
आणण ९(२) असे द न रमाकार असतात. ९(१) आणण ९(२) हे मकंबाोा यारण नशमनषीतोे तककके पाकण् यास रमामतबंय 
च त् यांोे एकत्रषीतकरण मनयम, १९५९ मयषीते मनयम क्रमाकं आहेत. ९(१)ोा नकािा ् हणने एकत्रषीतकरणापूचवीचोा 
नकािा आणण ९(२) ोा नकािा ् हणने एकत्रषीतकरणानंतरोा नकािा. कायायेयात हे द न् ह  नकािे एकाो 
पत्रकाचर (एकाो िषीतटचर) एकमेकाचंर ओर्व् हर पेप लाेेेे असतात. याचर काळ् या िााने असेेेे िेत नंबर 
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(दियक क्रमाकं) एकत्रषीतकरण य ननेपूचवीचोा तर ेाे िााने असेेेे िेत नंबर (दियक क्रमांक) एकत्रषीतकरण 
य ननेत तदेेेा गट नंबर असत . एकत्रषीतकरण य ननेत पूचवीचच या द न ंकंचा अियक सर्व्हे नंबर/भूमापन 
क्रमांकांोे एकत्रषीतकरण कूनन, एकत्रषीतकरण य ननेमध् ये एको गट क्रमांक तयार लाेा असल् यास अिषीत दकूनस् तषीत 
नकािाचर ेाे िााने केेेे  असते.  
ज या गाचात एकत्रषीतकरण य नना रमाोशेत आहे तेोे एकत्रषीतकरण नकािांच या पाोपट कूनन म नणषीतोषीत काययचाह  
केे  नाते. एकत्रषीतकरण य ननेपूचवीचोा पकनमोनणषीत य ननेमयषीते वचशिष् ट िेताोा नकािा क णताह  बदे न 
ह ता एकत्रषीतकरण य ननेनंतरह  तसाो असल् यास, पकनमोनणषीत य ननेमयषीते सवचस् तर म नणषीत नकािा (पषीतट  
िषीतट) च या आयारे म नणषीतोषीत काययचाह  करणे अपे्षीतत आहे. कारण एकत्रषीतकरण य ननेमयषीते १:५००० या 
पररमाणात असेेेा नकािा पाोपट करण् यामध् ये ोकका ह ण् याोषीत िक् यता नाकारता येत नाह . एकत्रषीतकरण 
य ननेतषीते ग्राम नकािासकध् दा १:५००० या पररमाणात असत . 
एकत्रलकरणत योजनेमाल  ाेचा ् या  दा क क्रमा ंका स "गट नंबर" असे म् हणतचा च. 
 

 
   
            
 
 
  
                 
   
     
 


