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शेतजमीन मोजणी अभिलेख ओळख 
 

जमीनीच या  मोजणीशी बधी ीत कोणते अभिलेख उपलब्   अबता त या ीी मा ितती व ता वी ी या  ष्ट ीरकोना त न ता  लेख 
भलितण या त ाला  ाते. या त खा लरल मोजणी अभिलेखा धीा ीत थोडक् या त मा ितती णेण या त ालर ाते.  
 
 बंदोबस् त नकतशत;  प नमोजणी नकतशत;  एकत्रीकरण नकतशत;  सविस् तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प लेन 
टेबल शीट);  टॅ्रिसस पत्रक/सतईट पत्रक/पॉलीगॉन पत्रक;  टटपण ब क; कच्चे टटपण; पक्के टटपण;  शेतितर पत्रक;  
 कच्चत स ड;  पक्कत स ड;  दरितरी;  क्लतसर रजजस्टर;  प्रततब क;  के्षत्रब क;  िसलेितर ब क;  
 बतगतयत तक्तत;  आकतर बंद;  गतंिचे नकतशे;  फतळणी नकतशे;  ग णतकतर ब क (टास्सत फॉमस नं.४);   
 प रिणी आकतरफोड पत्रक;  एकत्रीकरण ग्रतम पंजी;  एकत्रीकरण पत्रक;  ततबे पतिती ि एकत्रीकरण जबतब 
पंजी;  शेत प स् तक;  कमी- जतस्त पत्रक;  आकतरफोड पत्रक;  खसरत नोंदिाी;  कडई पत्रक.  
  
जमीनीच या  मोजणीशी बधी ीत प्रमुख योजना  खा लरल प्रमा णे ातेत.  
(१) ीधणोीस् त योजना : या  योजने णरम या न बवते नधीर (ब.न.) या  बधज्ञेीा  वी ा पर करण या त ाला  ाते. 
(२) प नमोजणी योजना : या  योजने णरम या न ि मा पन क्रमा धक (ि .क्र.) या  बधज्ञेीा  वी ा पर करण या त ाला  ाते. 
(३) एकत्रीकरण योजना : या  योजने णरम या न गी नधीर (गी नध.) या  बधज्ञेीा  वी ा पर करण या त ाला  ाते. 
 
इधग्रजा धच या  का ळा मय ये रा ीणवी ण या त ालेलर ीधणोीस् त योजना  अथवी ा  करण या त ालेलर जमा ीधणर तक का लरन इधग्रज 
बरका रच या  का यय या नुबा र पा र पा डण या त ालर तोती. पितलर ररवव तजन बेीलमटी १८८९ ला  तर णबुरर ररवव तजन 
बेीलमटी ना गपुरमय ये बा  ा रणत: १९१० ते १९२० णरम या न रा ीणवी ण या त ालर. 
या  ीधणोीस् त योजनेणरम या न प्रक यक्ष  जा गेवी र जा नन फसबेी, शधक  बा खळीय वी ा रे शेत जभमनीधीी मोजणी करण या त ालर. 
क या प्रमा णे जभमनीीा  बा रा , ाका र, जमा  ननव् ीत करण या त ाला . क या  अनुगधगा ने अभिलेख नका शे, ाका रीधण, 
ीधणोीस् त भमबळ, पी-१, पी-२, पी-९ वी गैरे अभिलेख तया र करण या त ाले.   
 
ीधणोीस् त योजनेनधतर रा ् या त ीधणोीस् त योजना  (जमा ीधणर) रा ीणवी ण या त ालेलर ना तर. शा बना ने बन १९७५ च या  ाबपा ब 
ीधणोीस् त योजनेववी जी पुनमोजणी योजना  रा ीणवी ण या ीे प्रयक न ाा ले तोते. पुनमोजणी योजनेमय ये प्रक यक्ष  जा गेवी र जा नन, 
बधीध ीत शेतकरर क या च या  शेतीीी वी ितवी ा ी णा खवेी ल क या प्रमा णे मोजणीीी का यावी ा तर करण या त ालर. परधतु पुनमोजणी 
योजनेमय ये जभमनीीा  बा रा /ाका र नव या ने ननव् ीत करण या त ाला  ना तर. तबेी जभमनीच या  मा लकह तक् क वी  
के्ष त्रसळा ीा ीततर ीौकशी करण या त ालर ना तर.  ा रका धीे ना वी  जुन या  या जनेतील अभिलेखा धवी रूनी का यम करण या त ाले. 
क या मुळे या  योजनेमय ये ीय या ी ीुका  ाा य या च या  तक्रा रर ातेत. या  योजने णरम या न तया र ाा लेला  अभिलेख म तणजे 
ाका रीधण, गुणा का र ीुक, पुरवी णी ाका रसोड पत्रक, बणवी स् तर मोजणी नका शे (पी.ीर. शीी), ग्रा म नका शे ते ातेत. 
 
रा ज    या त पुनमोजणी योजना  १९७५ ते १९९५ पयतं बुरू तोती. या ी णरम या न शा बना ने एकत्रीकरण योजना  रा ीणवी ण या ब 
बुरूवी ा त केय या मुळे पुनमोजणी योजना  वी  एकत्रीकरण योजना  ओव तलॅप ाा लर. क या मुळे एका ी ता लुक् या तील का तर 
गा वी ा धमय ये पुनमोजणी योजना  तर का तर गा वी ा धमय ये एकत्रीकरण योजना  प्रीभलत ाते तर का तर गा वी ा धमय ये णोन तरपैकह 
कोणतीतर योजना  नबय या मुळे ीधणोीस् त योजना ी अबय या ीे िणब न येते. 
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जमीनीच या  मोजणीशी बधी ीत उपलब्   अभिलेख खा लरल प्रमा णे ातेत. 
 बंदोबस् त नकतशत: ीधणोीस् त नका शा  ते बन १९१० च या  ाबपा ब रा ीणवी लेय या  ीधणोीस् त योजने णरम या न तया र केलेले 
नका शे तोत. ीधणोीस् त नका शा तील शेता च या  णशाक क्रमा धका ब "बवते नधीर" (ना गपुर िा गा त "खबरा  क्रमा धक") अबे 
म तणता त.  
 
 प नमोजणी नकतशत: बन १९७५ च या  ाबपा ब पुनमोजणी योजने णरम या न तया र केलेले ते पुनमोजणी नका शे प्रक यक्ष  
जा गेवी र जा नन खा तेणा रा ने णा खणवी य या प्रमा णे, वी ितवी ा ीरप्रमा णे मोजणी करून तया र केलेले नका शे ातेत. पुनमोजणी 
योजनेम ील शेता च या  णशाक क्रमा धका ब "ि मा पन क्रमा धक" अबे म तणता त.  
 
 एकत्रीकरण नकतशत: एकत्रीकरण योजने णरम या न तया र केलेय या  य या  नका शा धमय ये ९(१) ाणण ९(२) अबे णोन प्रका र 
अबता त. ९(१) ाणण ९(२) ते मुधीईीा   ा रण जभमनीीे तुकडे पा डण या ब प्रनतीध  वी  क या धीे एकत्रीकरण अध ननयम, १९५९ 
म ील ननयम क्रमा धक ातेत. ९(१) ीा  नका शा  म तणजे एकत्रीकरणा प वी वीचीा  नका शा  ाणण ९(२) ीा  नका शा  म तणजे 
एकत्रीकरणा नधतरीा  नका शा . एकत्रीकरण योजनेम ील शेता च या  णशाक क्रमा धका ब "गी नधीर" अबे म तणता त. 
 
 सविस् तर मोजणी शीट (पी.टी.शीट- प लेन टेबल शीट): पुनमोजणी योजने णरम या न प्रक यक्ष  जा गेवी र जा नन खा तेणा रा ने 
णा खणवी य या प्रमा णे, वी ितवी ा ीरप्रमा णे मोजणी करून तया र केलेले नका शे ातेत. 
 
 टॅ्रिसस पत्रक/सतईट पत्रक/पॉलीगॉन पत्रक: ता  अभिलेख ीधणोीस् त वी  पुनमोजणी णरम या न तया र करण या त ाला  ाते. 
जेव ता  कोणक या तर िा गा त मता रा ट ल जमीन मतब ल अध ननयम, कलम ७९ अन वी ये मतबुलर मोजणी बुरू केलर जा ते तेव ता  
प्रक यक्ष  बणवी स् तर मोजणीीे का म बुरू करण या प वी वीच जा गेीी ननवी ड, णीुवीचण णगड रोवी णे, कोन वी ा ीन, गणणती का म, ालेख, 
नका शा  तया र करणे इक या णर का यावी ा तर केलर जा ते. बणवी स् तर मोजणी प वी वीच अनुगधधगक का मे करता धना  लॅवी बा पत्रक/बा ईी 
पत्रक/पॉलरगॉन पत्रक तया र केले जा ता त. मोजणीीे का म पुणा ाा य या नधतर या धीा  गा वी च या  णत तरा त बमा वेी श केला  जा तो. 
 
 टटपण ब क : 'िीपण ीुक' मतणजे जभमनीीा  अपररमा णणत नका शा  अबतो. ब्रिीरश का ळा त बवी ाप्रथम शेतजभमनीीी 
मोजणी शधकुबा खळीने करणया त येनन बधीधध त जभमनीीे नका शे तया र करणेत ाले ाणण कया धना  बवते नधीर णेणया त 
ाले. प्रकयेक बवते नधीरीा  नका शा  वी  के्ष त्र तया र करुन ठेवी णया त ाले. कया ला ी 'ि मा पना ीे म ळ अभिलेख' ककध वी ा  
'िीपण' अबे मतणता त.  
'िीपण' ते मोडी भलपीत ाते. क या वेी ळी मरा ठवी ा डया त ननजा मशा तर अबय या ने तेथील का तर िा गा त 'िीपण' उण ामयये ाते. 
िीपणा मयये बवते नधीरीी ीा तय ीा ज  िररवी  रेगेमयये वी  कया वी ररल लधी तुीक रेगा धनी णशाणवी लेले अबता त. कया वी र मोजणी 
केलेयया  बा खळीीी मा पे भलतरलेलर अबता त. लधीा मुळे तया र ाा लेयया  िा गा धना  'वी बला ' (ब्रत्रकोण/ बमलधी ीौकन) 
मतणता त, कया धना  ला ल शा ईने क्रमा धक िणलेले अबता त. या  िीपणा मयये बधीधध त बवतेनधीरीे लगत ि मा पन क्रमा धक वी  
जा गेवी ररल वस्थती (गा वी ठा ण रस्ते, पा नल रस्ते, ीैलगा डी रस्ता , ओढा , ओघळी, णवी तरर, ाा डे इ.) ीा ीी नमुण केलेयया  
अबता त. 
या  बवी ा ीा ीीधमुळे जभमनीचया  ि मा पन क्रमा धका ीे के्ष त्रसळ अीुक का ढता  येते. कया मुळे बयया  केलेयया  मोजणीका मा ीी 
तपा बणी/खा त्री ि मा पक िीपणा च या  ा ा रे करतो. 
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 ा रण केलेयया  प्रकयेक जभमनीीे (बवते नधीरीे), कया  जभमनीचया  ाका रमा ना प्रमा णे पररमा णा त न का ढलेलर, ा ा र रेगा  
ाणण लधी या धीे शधकुबा खळी नुबा र 'रुपये/ ाणे' या  पररमा णा त ननव्ीत मोजमा पे, ीा ध मा पे, वी बला क्रमा धक, तयणरचया  
खुणा  वी  लगतीे बवते नधीर णशाणवी लेले अबता त. अशा  पयणतीने, जभमनीचया  ाका रमा ना प्रमा णे, पररमा णा त न तया र 
केलेयया  अभिलेख मतणजे 'िीपण' तोय. या  'िीपण'ीे णोन उपप्रका र ातेत. 
अ) कच्चे टटपण : प्रकयेक ि मा पन क्रमा धका ीे,  ा रण केलेयया  वी ितवी ा ीर नुबा र कचीेिीपण (पररमा णा त नबलेले रेखा धीत्र) 
तया र करणया त येते. कया त वी ितवी ा ीरचया  तयणरचया  ननशा णया  घेनन शधक  बा खळीीे ा ा रे बा खळी वी  ाणे या प्रमा णे 
मोजमा पे णशाणवी लर जा ता त वी  प्रकयेक ि मा पन क्रमा धका ब मोजणी केलेयया  क्रमा नुबा र ीा लता  नधीर णेणया त येनन लगत 
ि मा पन क्रमा धक भलितले जा ता त. िीपण ाकृतीीे मोजमा पा नुबा र वी बलेवी ा र पयणतीने ि मा पन क्रमा धका ीे के्ष त्र का यम 
करणया त येनन कया वी र एक ण के्ष त्र, ीा गा यत के्ष त्र, तरर/गयणर या ीा  उयलेख अबतो. 
ब) पक्के टटपण : या मयये प्रकयेक ि मा पन क्रमा धका ीे पररमा णा त का ढलेले रेखा धीत्र अबते. कया वी र ीा ध मा पे णशावी  न 
ीा लता  नधीर, अधनतम नधीर, शेता ीे ना वी  वी  बत्ता  प्रका र इकया णर ीा ीी नमुण केयया  जा ता त. 
 
 शेतितर पत्रक: या  पुस्तका त ि मा पन क्रमा धका नुबा र के्ष त्र वी  ाका र नम ण केलेला  अबतो. 
 
 कच्चत स ड: मुख् यत: कोकण णवी िा गा त एक ण के्ष त्र णा खणवी णया का मी बुड वी ा परा ला  जा तो. कया मयये ि मा पन क्रमा धक, 
पोी ितस् बा नधीर, स्थळा ीे ना वी , वजरा यत, ीा गा यत या धीे के्ष त्र वी  ाका र नम ण अबतो. 
 
 पक्कत स ड: मुख् यत: डोंगरा ळ िा गा तील गा वी ा बा ठी ठेवी णया त येतो. या मयये ि मा पन क्रमा धक वी  कया मयये पडलेयया  
पोीितस्स्या ीी स्केलर ाकृती अबते. तबेी जभमनीीा  प्रका र, ि मा पन क्रमा धक वी  पोी ितस्स्या ीे अबणा रे खरा ीा  के्ष त्र वी  
ाका र नम ण अबतो.  
 
 दरितरी: णरवी ा रर मयये ि मा पन क्रमा धक, प्रत नधीर, कचीा  वी  पक्का  ाका र वी  के्ष त्र नम ण अबते. 
 
 क्लतसर रजजस्टर: या मयये ि मा पन क्रमा धक / पोी ितस् बा  नधीर, जभमनीीे प्रका रननता य के्ष त्र, पोीखरा ी, वजरा यत, 
ीा गा यत वी  तरर या प्रमा णे णर वी  ाका र नम ण केलेला  अबतो. तबेी जभमनीीी गा वी ा पा ब न वी  पा णया पा ब न अबणा रर 
ला धीी, मैल वी रुन का यम एकरर णर का ढलेला  अबतो. 
 
 प्रततब क:  जमा ीधणरच या वेी ळी प्रतीधणर करता धना , प्रकयेक ि मा पन क्रमा धका ीी प्रकयक्ष  जा गेवी र पा तणी करुन कया ीे 
ठरा णवी क ीौकोन ाखुन कया  प्रकयेक िा गा ीी प्रत ठरणवी लर जा ते. प्रकयेक िा गा ीे / जभमनीीे प्रनतवी ा र ननररक्ष ण करुन, 
कया प्रमा णे णवी ितत नमुनया त प्रतवी ा रर प्रमा णे िा गाणे का ढले जा ता त वी  कया  िा गाणे वी रुन नधतर कया ीा  एकरर णर 
का यम करुन, ाका र ीबणवी णया ीे का म केले जा ते. कया चया  नोंणर प्रनतीुक नोंणवी तर मयये करणया त येता त कया मयये 
ि मा पन क्रमा धक, मोजणी नधीर, डा गा ीे ना वी , कणा ाीे ना वी , जभमनीीा  प्रका र, के्ष त्र, खरा ीा  के्ष त्र, वी  ला गवी डी ला यक के्ष त्र, 
इकया णर नोंणर घेतयया  जा ता त. 
 
 के्षत्रब क: ि मा पन क्रमा धका ीे, मोजणी अधती, पररमा णा त का ढलेले रेखा धीत्रा ीे के्ष त्र बमा णवी टी अबणा रे मोजणीीे पुस्तक 
मतणजे के्ष त्रीुक तोय. या त  ा रका ीे ना धवी , बवते नधीर वी  कया ीे के्ष त्र, ीा लता  नधीर, इ. ीा ीी नमुण अबता त. 
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 िसलेितर ब क: ि मा पन क्रमा धका ीे के्ष त्र का ढणया बा ठी, क या  ि मा पन क्रमा धका ीी का ीकोन, ब्रत्रकोण वी  बमलधी ीौकोना त 
णवी िा गणी करुन मोजमा पा चया  बता य्या ने के्ष त्र गणना  करणया ीी पयणत मतणजे वी बलेवी ा र तोय. 
मोजणी केलेयया  ि मा पन क्रमा धका ीी शधकु पयणतीने ब्रत्रकोण ाणण बमलधी ीौकोना मयये णवी िा गणी करुन, ननव्ीत 
पररमा णा त मा पे ीा कणया त येवी  न, गणणतीय पयणतीने प्रकयेक ब्रत्रकोणा ीे के्ष त्र नमुण करणया त येते. अशा  मोजणी केलेयया  
बवी ा ि मा पन क्रमा धका ीी नोंण ्या  नोंण वी तरत केलेलर अबते, कया  नोंणवी तरब वी बलेवी ा र ीुक अबे मतणता त. 
 
 बतगतयत तक्तत: वी गाका र, ीा गा यत बवते नधीरबा ठी तक्ता  तया र करता त. तया  तक्कया त वी गवीचकरण करता ना  जी 
मा ितती कया धनी प्रा तत करुन घेतलर, ती बवी ा तया त नमुण केलर जा ते. णवी तरररीी नोंण, बवते नधीरच या  तयणर वी  तयणरचया  
ननशा णया  (खुणा ) तपा बुन भलत न घेता त. वी गाका र बुयणा  प्रकयेक बवते नधीरीी नोंण ठेवी ता त. कया  बवते नधीरीे 
गा वी ा पा ब नीे अधतरतर नोंणवी ता त. गा वी  नका शा  वी  गा वी  नोंणवी तर तया र करता त वी  ओलरता ीे/पा णया ीी बा  ने कोणकोणती 
ातेत. कया धीी नोंण कया त करता त. तला वी , वी ोडी, कुध ीा  या  पा बुन शेतीला  पा णी भमळते ककध वी ा  ना तर या चया  नोंणर ठेवी यया  
जा ता त. 
 
 आकतर बंद: मतबुलर लेख् या धीे ारधिस् था न म तणजे ाका रीधण. मता रा ट ल जमीन मतब ल ननयम पुवस् तका - खधड-४, 
प्रकरण १- "के्ष त्र ाणण जमीन मतब ल या बधीध ीीे मतब लर लेखे" म ील 'गा वी  नमुना  १ (जभमनीधीी नोंणवी तर)' म तणजेी 
ाका रीधण. या ला ी 'जमा ीधणर भमस् ल', 'शेतवी ा र पत्रक' या  ना वी ा धनीतर ओळखले जा ते. मता रा ट ल जमीन मतब ल अध ननयम, 
कलम १०२ अन वी ये जमा ीधणरीी बुरूवी ा त तोते. गा वी ा तील प्रकयक्ष  जभमनीीी ि मा पन मोजणी वी  जमा ीधणर प णा ाा यया नधतर 
प्रकयेक ि मा पन क्रमा धका ीे के्ष त्र वी बलेवी ा र पयणतीने का ढले जा ते. के्ष त्र का ढता ना  वजरा यत, ीा गा यत, तरर (िा तशेती) 
इकया णर वेी गवेी गळे के्ष त्र नमुण केले जा ते. कया प्रमा णे (गा वी  नमुना  एक) ाका रीधण तया र केला  जा तो. 
एखा णया  गा वी ा ीे एक ण के्ष त्र, ि मा पन क्रमा धक ककध वी ा  गी क्रमा धक, कया धीे प्रकयेकह के्ष त्र, ाका र, ला गवी डीीे के्ष त्र, पोीखरा ीा , 
बत्ता प्रका र, प्रतवी ा रर, जभमन मतब ल ाका रणी, जमा ीधणरीी मुणत तबेी एक ण के्ष त्र कोणकोणकया  प्रका रा खा लर ककध वी ा  
प्रयोजना बा ठी वी ा परा त ाते, कया ीा  तपशील णशाणवी णा रा  गा वी  नमुना  एक मतणजे ाका रीधण तोय. ाका रीधणा मयये गा वी ीे 
एकुण के्ष त्र, ला गणी ला यक, खरा ीा  कया ीा  ाका र या  नोंणर केयया  जा ता त. 
गा वी ा तील बवी ा के्ष ते्र ाणण मता रा ट ल जमीन मतब ल अध ननयमा च या  प्रकरण ६ खा लरल जमा ीधणर अन वी ये ननव् ीत 
केय या प्रमा णे ाणण मता रा ट ल जमीन मतब ल अध ननयम कलम ३८ वी  ६८ अन वी ये वजल   ता ध का रर या धनी ननव् ीत केय या  
प्रमा णे क या  के्ष त्रा पा ब न भमळणा रा  सक् त कृगक मतब ला ीा  ितशोी गा वी  नमुना  एक मय ये ाढळतो.    
ाका रीधणा च या  शेवी ीच या  पा ना वी र बधप णा ि मा पन क्रमा धका चया  के्ष त्रा ीी/ ाका रा ीी ीेररज, जभमनीच या  वेी गवेी गळया  
प्रका रननता य णशाणवी लेलर अबते. तबेी गा वी ठा ण, नणया , ना ले, भशवेी वी ररल िा ग, ओढा , रस्ते, कॅनॉल, तला वी , रेयवेी , इ. 
के्ष त्रा ीा  वेी गळा  उयलेख अबतो ाणण शेवी ीर वी र उयलेख केलेयया  बवी ा ंीे के्ष त्रा ीी एकत्रीत ीेररज केलेलर अबते. कया ब 
'जुमला  ीेररज' अबेतर मतणता त. प्रक येक योजनेणरम या न नव या ने ाका रीधण तया र केला  जा तो.  
 
 गतंिचे नकतशे: गा वी  नका शा  ता  ि मा पन अभिलेख ाते. का रण तो गा वी ीे बवी ा ि क्रमा धक णशाणवी तो. गा वी  नका शा   
एक इधी = २० बा खळी ककध वी ा  १० बा खळी या  पररमा णा त का ढला  जा त तोता . णशमा न पयणत बुरु केयया नधतर मोजणी 
प्रमा णणत णशमा न बा खळीने केलर जा ते ाणण गा वी नका शे १:५००० वी  १:१०००० या  पररमा णा त तया र केले जा ता त. गा वी  
नका शा  मयये गा वी ा तील गा वी ठा धण, ाा डे, णवी ितरर, डोंगर, ीेकडी, ओढा , ओघळी, गा डी रस्ते, पा धळधण रस्ते, पक्के रस्ते, 
ाुरर इ. ीा ीी नमुण अबता त. गा वी  नका शा चया  ा ा रे एखा णया  गी नधीरचया  ककध वी ा  गा वी ा चया  िणशा णशाक ीतु:भबमा  
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बमज न येता त. ्या  गा वी ा मयये एकत्रीकरण योजना  अधमला त ालर अशा  गा वी ा मयये बवते नधीर ववी जी एकत्रीकरणा नधतर 
कया ब गी नधीर अबे बधीो ले गेले. 
 
 फतळणी नकतशे: एखा णया  ि मा पन क्रमा धका ीे ररतबर ितस्बे पा डणया बा ठी जा गेवी ररल वी ितवी ा ीरीी मोजणी करुन तया र 
केलेला  नका शा  मतणजे सा ळणी नका शा  तोय. सा ळणी नका शे ते बन १९५६ पयतं शधकुबा खळीने तया र केले गेले.  
कया नधतर ते सलकयधत्रा च या  बा ता य्या ने तया र केलेले ातेत. सा ळणी नका शा  ा ा रे पोीितस्स्या धचया  गता ळ खुणा धीी 
वस्थती ननव्ीत करता  येते. तयणरीे वी ा ण भमीणवी ता  येता त. ्या  ि मा पन क्रमा धका मयये पोीितस्बे पडलेले ातेत कया धच या  
ितस्स्या प्रमा णे अबलेयया  तयणर योग्य कया  स्केला प्रमा णे का यम करुन, या मयये ि मा पन क्रमा धका चया  तयणर का ळया  शा ईने 
वी  पोीितस्या चया  तयणर ता धीडया  शा ईने णशावी  न कया त कया - कया  पोीितस्स्या ीा  क्रमा धक नमुण केलेला  अबतो 
 
 ग णतकतर ब क (टास्सत फॉमस नं.४): गुणा का र ीुकला ी ितस्बा  सॉमा नध.४ म तणता त. ता  अभिलेख पुनमोजणी 
योजनेणरम या न तया र केलेला  ाते. गुणा का र ीुक वी रून पुनमोजणी योजनेप वी वीच अबलेय या  ीधणोीस् त योजनेतील बवते नधीर 
वी  क या ीे के्ष त्र ाणण पुनमोजणी योजनेत क या  णवी भशट ठ बवते नधीरला  णेण या त ालेला  ि मा पन क्रमा धक, क या ीे के्ष त्र वी  
कब् जेणा रीे/वी ितवी ा ीणा रा ीे ना वी  कळते. जेवता  एखा णया  ि मा पन क्रमा धका मयये ककध वी ा  गीा मयये कोणकया तर का रणा मुळे ितस्बे 
पा डले जा ता त. तेवता  मोजणीवेी ळी गुणा का र ीुक (ितस्बा  सॉमा नध.४) िरला  जा तो. बधीधध त  ा रका ने णशाणवी यया प्रमा णे 
वी ितवी ा ीरप्रमा णे पोीितस्स्या धीी मोजणी करुन ालेले के्ष त्र रका ना  क्रमा धक ६ मयये भलितणया त येते. कया नधतर बवते 
नधीरचया  एकुण के्ष त्रा शी मेळ ठेवी णया बा ठी के्ष त्र कमी अध क रका ना  क्रमा धक ८ वी  ९ मयये िरुन बवते नधीर ीे एकुण के्ष त्र 
रका ना  क्रमा धक १० मयये का यम केले जा ते. कया वेी ळी प्रकयेक ितस्बा चया  खा तेणा रा धीे ना वी /तजर अबलेीा ीत अधगठा  ककध वी ा  
स्वी ा क्ष रर (रका ना  क्रमा धक १२ मयये) घेतलर जा ते. या मयये ्या  ि मा पन क्रमा धका ीे ितस्बे करा वी या ीे ातेत कया मयये 
खा टीे पा ड न अथवी ा  तै्ररा णगक पयणतीने के्ष त्रसळ का ढले जा ते. पोीितस्बा  मोजणी करत अबता ना  जभमन एकत्रीकरण 
योजना  १९४७ चया  ननयमा ब अध न रा त न णवी तरत केलेयया  प्रमा णि त के्ष त्रा पेक्ष ा  कमीीा  ितस्बा  / तुकडा  पडणा र ना तर 
अशा  ररतीने जभमनीीी णवी िा गणी केलर जा ते. एकध णररत बवते नधीर अथवी ा  गी नधीर मयये जेवता  णवी िा गणी तोते, तेवता  
मोजणी बमयी जा गेवी र करा वी या चया  / िरा वी या चया  तक्कया ला  गुणा का र ीुक अबे मतणता त. 
 
 प रिणी आकतरफोड पत्रक: ता  अभिलेख पुनमोजणी योजनेणरम या न तया र केलेला  ाते. गुणा का र ीुक प्रमा णेी या  
अभिलेखा मय ये पुनमोजणी योजनेप वी वीच अबलेय या  ीधणोीस् त योजनेम ील बवते नधीर, क या ीे के्ष त्र, ीधणोीस् त योजनेम ील वी  
पुनमोजणी योजनेम ील ाका र वी  णर तेक् ीरर णर (रु.- पै.) नमुण केलेला  अबतो. परधतु या त कब् जेणा रीे/वी ितवी ा ीणा रा ीे 
ना वी  नमुण केलेले नबते. 
 
 एकत्रीकरण ग्रतम पंजी: मुधीईीा   ा रण जभमनीीे तुकडे पा डण या ब प्रनतीध  वी  क या धीे एकत्रीकरण अध ननयम, १९४७ 
म ील तरतुणरधनुबा र जेव ता  एखा य या  गा वी ा मय ये एकत्रीकरण योजना  रा ीणवी ण या ीे ठरणवी ले जा ते तेव ता पा ब न, क या  योजनेीे 
प्रख् या पन तोनन अधमलीजा वी णी बुरू तोईपयतंीा  बधप णा पत्रव यवी ता र, का गणपते्र, णस् तववी ज या  एकत्रीकरण ग्रा म पधजीमय ये 
जतन केलर जा ता त.  
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 एकत्रीकरण पत्रक: मुधीईीा   ा रण जभमनीीे तुकडे पा डण या ब प्रनतीध  वी  क या धीे एकत्रीकरण अध ननयम, १९४७ म ील 
कलम ९(३) वी  ९(४) अन वी येीा  नमुना  म तणजे एकत्रीकरण पत्रक. या  पत्रका त ३३ स् तधि (रका ने) ातेत. या धपैकह १ ते १४ 
पयतंीे स् तधि (रका ने) एकत्रीकरणा प वी वीचीी, म तणजेी कलम ९(३) ीी ीा ज  णशाणवी ता त तर १५ ते ३३ पयतंीे स् तधि 
(रका ने) एकत्रीकरणा नधतरीी, म तणजेी कलम ९(४) ीी ीा ज , अथा ात एकत्रीकरणा नुबा र तोणा रा  अभिलेख णशाणवी ता त. 
एखा य या  गा वी ा त एकत्रीकरणा प वी वीच प्रीभलत अबणा रर योजना  (ीधणोीस् त योजना  ककध वी ा  पुनमोजणी योजना ) एकत्रीकरण 
पत्रका तील ९(३) ला  अबते. एकत्रीकरण पत्रका तील ९(३) च या  ीा ज ला   ा रका ीे/मा लका ीे ना वी , ि मा पन क्रमा धक, ितस् बा  
नधीर, बत्ता  प्रका र,  ा रणा ध का र, जभमनीीा  प्रका र, एक ण के्ष त्रसळ, ाका र, कुळ वी  इतर तक् क, खा तेीणल णशाणवी णा रा  
उय लेख अबतो. एकत्रीकरण पत्रका तील ९(४) च या  ीा ज ला   ा रका ीे/मा लका ीे ना वी , ि मा पन क्रमा धक, ितस् बा  नधीर, बत्ता  
प्रका र,  ा रणा ध का र, जभमनीीा  प्रका र, एक ण के्ष त्रसळ, ाका र, कुळ वी  इतर तक् क, खा तेीणल णशाणवी णा रा  उय लेख, 
तुकडा  अबय या ब क या ीी नोंण वी  एकत्रीकरण योजनेत णेण या त ालेला  गी नधीर वी  क या ीे एक ण के्ष त्र या ीा  उय लेख 
अबतो. एकत्रीकरण पत्रका वी र मौजा , ता लुका  वी  वजय ता  नम ण केलेला  अबतो.  
 
 ततबे पतिती ि एकत्रीकरण जबतब पंजी: मुधीईीा   ा रण जभमनीीे तुकडे पा डण या ब प्रनतीध  वी  क या धीे एकत्रीकरण 
अध ननयम, १९४७ अन वी ये ् या िठका णी शेत जभमनीच या  लता न-लता न तुकड या धीे एकत्रीकरण शक् य तोते तेथे एकत्रीकरण 
करण या त ाले. का तर िठका णी एकमेका धच या  शेतजभमनीधीी अणला ीणल करून लता न तुकड या धीे एकत्रीकरण करण या त 
ाले. या मुळे िणवी ट या त उय िवी णा य या  बमस् या  लक्ष ा त घेनन, बधीधध त शेतकय या धीे जा ी-जीा ी वी  ता ीे पा वी ती करण या त 
ालर. ते का गणपत्र एकत्रीकरण ग्रा म पधजीत जतन करण या त ाय या  ातेत.         
 
 शेत प स् तक: मुधीईीा   ा रण जभमनीीे तुकडे पा डण या ब प्रनतीध  वी  क या धीे एकत्रीकरण अध ननयम, १९४७ म ील 
'नमुना  एक' म तणजेी शेतपुस् तक. एकत्रीकरण योजनेप वी वीच प्रीभलत अबणा य या  योजनेीा  (ीधणोीस् त योजना  ककध वी ा  
पुनमोजणी योजना ) तपशील जबे ि मा पन क्रमा धक, ितस् बा  नधीर, ाका र, बत्ता  प्रका र, ाका र,  ा रणा ध का र, 
 ा रका ीे/मा लका ीे ना वी , एक ण के्ष त्रसळ शेत पुस् तका त नमुण अबते. तबेी बणर जभमनीीी ीा जा र िा वी ा प्रमा णे अबणा रर 
अधणा जे ककध मत ाणण क या  जभमनीच या  िोगवी ीा  करणा य या ब/ ा रका ब एकत्रीक्रण योजनेमय ये का यम करण या त ाले अथवी ा  
का तर ीणल करण या त ाला  या ीी मा िततीतर शेत पुस् तका त अबते.    
 
 कमी- जतस्त पत्रक: मता रा टल जभमन मतब ल अध ननयमा त तरत ण केयया प्रमा णे बवतेनधीर/गीनधीरीे ाका र वी  
के्ष त्रा मयये का तर का रणा धस्तवी  ीणल ाा यया ब, गा वी चया  ाका रीधणा मयये ीणल करणया बा ठी जो अभिलेख तया र केला  
जा तो. कया ब कमी-जा स्त पत्रक मतणता त. अबे कमी-जा स्त पत्रक बा  ा रणपणे खा लरल प्रकरणी तया र करा वेी  ला गते. 
 शेत जभमनीीा  वी ा पर ब्रीनशेती प्रयोजना बा ठी करा वी या ीा  अबयया ब, 
 म ळ ि मा पना मयये गणणतीय ककध वी ा  तस्तणोगा ने ननमा ाण ाा लेलर ी क (के्ष त्र णरुूस्ती), 
 ब्रीनाका रर जभमनीवी र ाका रणी करणे (म ळ ि मा पना चया  वेी ळी ाका रणी न केलेयया  जमीनी),  
 मळई जमीनीधीे प्रणा न इ. 
 ि बधपा णन 
 नणर पा त्रा तील मळई जभमनीीी वी ा ढ वी  घी अशा  प्रकरणी कमी जा स्त पत्रक तया र करा वेी  ला गते.  
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या मयये म ळ ि मा पन क्रमा धक, ितस्बा  क्रमा धक, जभमनीीा  प्रका र, एकुणके्ष त्र, खरा ीा  वी गा, ला गवी डीखा लरल के्ष त्र, ाका र 
इक या णर ीा ीतचया  मुळ नोंणरमयये, ितस्या प्रमा णे णरुुस्ती करुन नोंणर घेतयया  जा ता त. मतणजेी कमी जा स्त पत्रका मयये 
रका ना  १ ते ८ (णरुूस्ती प वी वीचीी वस्थती) वी  उवी ाररत िा गा त णरुूस्तीनधतरीी वस्थती नम ण अबते. 
कोणकया तर का रणा स्तवी  गा वी  नमुना  १ ककध वी ा  ाका र ीधणा च या  गोगवी ा यया तील के्ष त्र वी  ाका र या मयये करणया त येणा रा  
ीणल सक् त क.जा .प. च या  मा ययमा त नी केला  जा तो. अशी क.जा .प. उप अ ीक्ष क ि भमअभिलेख, मधजुर करता त वी  उप 
अ ीक्ष क ि भम अभिलेख का या ालया तील ि मा पन अभिलेखा त, नका शा त वी  ाका रीधणा ला  नोंण घेनन क.जा .प.ीी एक प्रत 
उप अ ीक्ष क ि भम अभिलेख या धीे स्वी ा क्ष ररने ततभबलणा र या धीेकडे नका शा बत तक्क नोंणणी वी  गा वी  नमुना  १ मयये नोंण 
घेणया बा ठी पा ठणवी लर जा ते. बणर पत्रका ब कमी जा स्त पत्रक अबे मतणता त. 
 
 आकतरफोड पत्रक: ि मा पना ीे वेी ळी बवते नधीरीे के्ष त्र वी  ाका र, एकब्रत्रकरण योजनेवेी ळी गीा ीे के्ष त्र वी  ाका र का यम 
केलेला  ाते. बणरत  बवते नधीर अथवी ा  गी नधीर मयये पोीितस्बा  मोजणीने, कोीावी ा ीपा ने, ि बधपा णना ने ककध वी ा  ब्रीनशेती 
ाणेशा ने बणरत  बवते नधीर अथवी ा  गी नधीरीा  ाका र कमी-जा स्त केला  जा तो कया  पत्रका ला  ाका र सोड पत्रक अबे 
मतणता त. 
कोीा वी ा ीप करता ना , जभमनीीे खा टीे पा ड न, जभमनीतील गुण-णोग पा त न, बरब-ननरब मा ना ने ाका र कमी/अध क केला  
जा तो. नती पयणत पोीितस्बा  मोजणीमयये बुयणा  वी ा परलर जा ते. परधतु तयलर ाका र सोड ते तै्ररा णगक पयणतीने केले 
जा ते. ाका र सोड पत्रका त बवते नधीर/गीनधीर, पोीितस्स्या ीा  क्रमा धक, कया ीे के्ष त्र, ाका र, जभमनीीा  प्रका र, 
ला गणीला यक के्ष त्र, पोीखरा ीा  इकया णर ीा ीत १ ते २६ प्रमा णे रका ने अबता त. 
 
 खसरत नोंदिाी: प वी वीच णवी शेगत: ना गपुर िा गा त, प्रकयेक बवते नधीरचया   नका शा ीे रेखा ीीत्र तोते. कया  बवते नधीरच या  
नोंणवी तरला  खबरा  ीुक/नोंणवी तर अबे बधीों ीत तोते. 
 
 कडई पत्रक: बन १९१० च या  ाबपा ब जमीन मोजणी बधणिा ात ीधणोीस् त योजना  रा ीणवी ण या त येनन क या प्रमा णे 
जभमनीीे "ीधणोीस् त नका शे" तया र करण या त ाले. "ीधणोीस् त नका शा "ीे प्रमा ण १६ इधी म तणजे १ मैल अबे तोते. का तर 
िठका णी ाजतर "ीधणोीस् त नका शा "च या  ा ा रे मोजणी केलर जा ते. "ीधणोीस् त नका शा " तील शेता च या  णशाक क्रमा धका ब 
बवते नधीर म तणता त. "ीधणोीस् त नका शा " च या  ा ा रे वी यता ड िा गा त बवते नधीर नुबा र कब्जेणा रा धच या  कब्जा तील 
के्ष त्रा न बा र तक्का ीे अध का र अभिलेख तया र करणेत ाले. या  तक्का च या  अध का र अभिलेखा ला  णवी णिा (ना गप र 
पररबरा त) ाणण मरा ठवी ा डया त िा गा त 'खबरा  पत्रक' तर पव्ीम मता रा टला त "कडई पत्रक" म तण न ओळखले जा ते. 
 
 

 
 
 


