ग्रख्मंयर्ख्स ंयभख्ग
गख्यठख्णख्सह गख्यख्त ु सयक मख्ुमत्तख्धख्रर्ख्ंनख्
ज आयएस आधख्ंरत मख्ुमत्तख् पसर् दे णख्र
रख्ज्यख्त ु सयक गख्यख्ंच्यख् गख्यठख्णख्ंमध ु जंमनींमे ज आयएस आधख्ंरत सयेक्षण य मॅसपग र्रून
ंमळर्त पंसर्ख् स्यरुपख्त अंधर्ख्र अंभुेख तयख्र र्रण्यख्मख् महत्त्यख्मख् ंनणकय आज झख्ुेल्यख्
मंंसमंडळख्च्यख् बैठर् त घेण्यख्त आुख् आहे. तसेम गख्यख्त ु मख्ुमत्तख्ंमे ज आयएस प्रणख्ु यर आधख्ंरत
मख्ुमत्तख् पसर् तयख्र र्रण्यख्सह मख्न्यतख् दे ण्यख्त आु .
आजच्यख् ंनणकयख्मलळे शख्सनख्च्यख् मख्ुर् च्यख् हजख्रो र्ोट सर्मत असुेल्यख् ंमळर्तींमे संरक्षण
होईु, ंमळर्तींमख् नर्ख्शख् तयख्र होईु य ंतच्यख् स मख् ंनंरृत होत ु. मयख्मप्रमख्णे ंमळर्त मे नेमर्े
क्षेस मख्ह त होईु य मख्ुर् हकर्ख्म अंभुेख ंमळर्त पंसर्ख् )Property Card) तयख्र र्रतख् येईु.
तसेम गख्यख्त ु रस्ते , शख्सन-ग्रख्मपंमख्यत च्यख् खलल्यख् जख्गख्, नख्ुे यख्ंच्यख् स मख् ंनंरृत होऊन अंतक्रमण
रोखणे शकय होणख्र आहे. तसेम ग्रख्मपंमख्यत ुख् गख्यख्त ु र्र आर्ख्रण , बख्ंधर्ख्म परयख्नग ,
अंतक्रमण ंनमूकुन यख्सख्ठ अंभुेख य नर्ख्शे उपुब्ध होत ु. ंमळर्त पंसर्ख् तयख्र झख्ल्यख्मलळे
घरख्यर र्जक घेण्यख्म सलंयधख् आंण ंमळर्त ुख् तरुतख् येऊन गख्यख्म आर्जथर् पत उं मख्यणे शकय होणख्र
आहे. ग्रख्मस्थख्ंमध्ये जख्गेयरून आपख्पसख्त ंनमाण होणख्रे यख्द सोडंयण्यख्स मदत होईु.
यख् योजनेम अंमुबजख्यण मंसख्ुयख्त ु ग्रख्मंयर्ख्स ंयभख्ग, पलण्यख्त ु जमख्बंद आयलकतख्ंमे
र्ख्याुय आंण डे हरख्डू न येथ ु भख्रत य सयेक्षण ंयभख्गख्च्यख् संयलकत सहभख्गख्ने र्रण्यख्त येणख्र आहे.
जंमन मे मोजमख्प र्रून मयख्यर ु मख्ुमत्तख्ंमे ंमळर्त पसर् ग्रख्मस्थख्ंनख् उपुब्ध र्रण्यख्सख्ठ जमख्बंद
आयलकतख्ंच्यख् सहख्य्यख्ने भूमख्पन र्रण्यख्त येईु. ह योजनख् अंदख्जे 36 मंहन्यख्ंत पूणक होणे अपेंक्षत आहे.
रख्ज्यख्त ु 39 हजख्र 733 गख्यख्ंत ु सलमख्रे 0.4 र्ोट मख्ुमत्तख्ंसख्ठ ंमळर्त पंसर्ख् तयख्र र्रून
संबंंधतख्ंनख् अंधर्ख्र अंभुेख उपुब्ध र्रून दे ण्यख्त येणख्र आहेत. यख् योजनेत गख्यठख्णख्त ु
मख्ुमत्तख्ंमे ज आयएस आधख्ंरत रेखख्ंर्न य मलल्यख्ंर्न र्रणे, गख्यठख्णख्त ु प्रमयेर् घरख्मख्, खलल्यख्
जख्गेमख् आंण रस्मयख्मख् नर्ख्शख् तयख्र र्रणे, तसेम गख्यठख्णख्त ु प्रमयेर् घर, खलु जख्गख्, रस्तख्, गल्ल ,
नख्ुख् यख्ंनख् नगर भूमख्पन क्रमख्ंर् दे णे, मयख्मप्रमख्णे प्रमयेर् ंमळर्त म महख्रख्ष्ट्र जम न महसूु
अंधंनयम-1966 च्यख् तरतलद नलसख्र ंमळर्त पंसर्ख् तयख्र र्रणे यख् बख्बींमख् समख्येश आहे.
गख्यख्म यख्ढत ुोर्संायख्, ंयर्ख्सख्च्यख् ंनरंनरख्ळ्यख् योजनख्ंमलळे गख्यख्त भौगोंुर् बदु होत
असून जम न हस्तख्ंतरणख्म प्रंक्रयख् येगख्ने सलरू आहे. गख्यठख्ण र्ख्यकक्षस
े ख्त ु बख्ंधर्ख्म परयख्ने दे ण्यख्मे
अंधर्ख्र योग्य पद्धत ने हख्तख्ळण्यख्सख्ठ जख्गेमख् नर्ख्शख् य गख्यठख्णख्मे भूमख्पन असणे आयश्यर् आहे.
मख्स, ग्रख्म ण भख्गख्त गख्यठख्णख्मे अंभुेख नसल्यख्मलळे नेमर् जख्गख् ंर्त आहे , यख्बख्बत सलस्पष्ट्टतख्
नसते. तसेम मख्ुमत्तेमे मख्ुर् पस नसल्यख्मलळे आर्जथर् पतह ंनमाण होत नख्ह . ग्रख्मपंमख्यतींर्डू न
ंयतंरत होत असुेुे नमलनख् 8 च्यख् दख्खल्यख्ंनख् यैधख्ंनर् आधख्र नसून यख्द्वख्रे ग्रख्मस्थख्ंनख् बँर्ेर्डू न
र्जासख्ठ तख्रण म्हणून उपयोग होऊ शर्त नख्ह , असे अंभप्रख्य ंयध य न्यख्य ंयभख्गख्ने अन्य एर्ख्
प्रर्रणख्त ंदुे आहेत. अशख् प्रर्ख्रे रख्ज्यख्त ु ग्रख्मस्थख्ंम होणख्र गैरसोय टख्ळण्यख्सख्ठ आजमख् ंनणकय
घेण्यख्त आुख्.
ग्रख्मपंमख्यतींनख् आर्जथर्दृष्ट्यख् स्ययंपूणक र्रण्यख्सख्ठ स्यत:च्यख् उमपन्नख्मे स्त्रोत ंनमाण र्रुन
मयख्मध्ये सख्तमयख्ने यख्ढ र्रणे आयश्यर् आहे. ग्रख्मपंमख्यतींसख्ठ मख्ुमत्तख् र्र हख् उमपन्नख्मख् प्रमलख स्त्रोत
असुख् तर यख्ढमयख् नख्गर र्रणख्च्यख् प्रमख्णख्त र्रख्च्यख् उमपन्नख्त यख्ढ झख्ुेु ंदसून येत नख्ह . यख्च्यख्
प्रमलख र्ख्रणख्ंमध्ये संबंंधत ग्रख्मपंमख्यत च्यख् र्ख्यकक्षस
े ख्त ु सयक ंमळर्त सर्यख् मख्ुमत्तख् यख् मख्ुमत्तख्
र्रख्च्यख् जख्ळ्यख्त आुेल्यख् नसणे अथयख् मयख्ंम गणनख् झख्ुेु नसणे आंण ंमळर्तींयर आर्ख्रण्यख्त
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येणख्रख् मख्ुमत्तख् र्र य प्रमयक्ष क्षेस यख्मध्ये तर्फख्यत असणे यख् बख्बींमख् समख्येश आहे. तसेम परयख्नग
ंदुेल्यख् यख्परख्व्यंतंरकत अन्य प्रयोजनख्थक प्रमयक्षख्त यख्पर असणे आंण मख्ुमत्तख्ंमे पलनमलकल्यख्ंर्न न र्रणे
यख्ंमख्ह मयख्त समख्येश होतो.
आजच्यख् ंनणकयख्नलसख्र रख्ज्यख्त ु सयक गख्यख्ंच्यख् गख्यठख्णख्म मोजण ड्रोन य तमसम अमयख्धलंनर्
तंसज्ञख्नख्द्वख्रे र्रण्यख्त येणख्र आहे. तसेम गख्यठख्णख्ंच्यख् जंमनींमे ज आयएस मलल्यख्ंर्न र्रुन मख्ुमत्तख्
पसर् तयख्र र्रण्यख्त येत ु. महख्रख्ष्ट्र जम न महसूु अंधंनयम-0966 च्यख् र्ुम 097 नलसख्र मख्ुमत्तख्
धख्रर्ख्र्डू न सयकसख्धख्रणपणे प्रंत मख्ुमत्तख् सरख्सर 511 रुपये सनद र्फ घेण्यख्त येणख्र आहे. मख्स, 95
मौ.म . पेक्षख् र्म क्षेसर्फळ असणख्ऱयख् ंमळर्त स सयुत च्यख् दरख्ने सनद र्फ आर्ख्रण्यख्त येणख्र आहे.
योजनेसख्ठ च्यख् प्रभख्य अंमुबजख्यण सख्ठ स्यतंस प्रर्ल्प व्ययस्थख्पन र्क्ष स्थख्पन र्रण्यख्त येणख्र आहे.
तसेम गख्यठख्ण भूमख्पनख्सख्ठ आयश्यर् असणख्रे र्मकमख्र -मदतन स यख्ंम पदे भूम अंभुेख ंयभख्गख्तून
सेयख्ंनयृत्त अंधर्ख्र -र्मकमख्ऱयख्ंमधून र्रख्र पद्धत ने भरण्यख्त येत ु. यख् योजनेम अंमुबजख्यण
र्रतख्नख् उद्भयणख्ऱयख् अडमण दू र र्रण्यख्सख्ठ ंयत्त तसेम महसूु ंयभख्गख्मे अपर मलाय संमय, मख्ंहत
तंसज्ञख्नमे प्रधख्न संमय आंण ग्रख्म ंयर्ख्स ंयभख्गख्मे संमय यख्ंम शकत प्रदत्त संमत स्थख्पन र्रण्यख्स
मख्न्यतख् दे ण्यख्त आु . यख् योजनेच्यख् जुद अंमुबजख्यण सख्ठ मे सयक ंनणकय ह संमत घेईु.
-----1----ग्रख्मंयर्ख्स ंयभख्ग
महख्रख्ष्ट्र ग्रख्मपंमख्यत अंधंनयमख्त सलधख्रणेमलळे
96 मख्मक 9105 पख्सूनच्यख् ंनयडणलर्ख्ंनख्ह ुख्भ
रख्ज्यख्त ु जख्त पडतख्ळण संममयख्ंयर असुेल्यख् यैधतख् प्रमख्णपस दे ण्यख्च्यख् जख्स्त च्यख् भख्रख्मलळे
ंनयडू न आुेल्यख् उमेदयख्रख्ंनख् जख्त यैधतख् प्रमख्णपस ंमळंयण्यख्त अडमण ंनमाण होत होमयख्. मयख्मलळे
जख्त यैधतख् प्रमख्णपस सख्दर र्रण्यख्सख्ठ बख्रख् मंहन्यख्ंम मलदत दे ण्यख्त आु होत . यख्संदभात महख्रख्ष्ट्र
ग्रख्मपंमख्यत अंधंनयमख्त र्रण्यख्त आुेल्यख् सलधख्रणेमख् ुख्भ 30 मख्मक 9106 पूयीच्यख् ग्रख्मपंमख्यत
ंनयडणलर्ख्ंनख् होण्यख्सख्ठ मयख्त आज आणख सलधख्रणख् र्रण्यख्त आु . मयख्नलसख्र आतख् 30 मख्मक 9106
ऐयज 96 मख्मक 9105 अश सलधख्रणख् र्रण्यख्स मख्न्यतख् दे ण्यख्त आु .
महख्रख्ष्ट्र ग्रख्मपंमख्यत अंधंनयमख्च्यख् र्ुम 10 च्यख् पोट-र्ुम )1र्( आंण र्ुम 30-1र् मध्ये
अनलसूंमत जख्त , अनलसूंमत जमख्त आंण नख्गंरर्ख्ंमख् मख्गख्स प्रयगक यख्ंच्यख्सख्ठ रख्ख य असुेल्यख्
जख्गेसख्ठ ंनयडणूर् ुढंयण्यख्स इच्छू र् असुेल्यख् प्रमयेर् व्यकत ने नख्मंनदे शन पसख्बरोबर सक्षम
प्रख्ंधर्ख्ऱयख्ने ंदुेुे जख्त मे प्रमख्णपस य पडतख्ळण संमत ने ंदुेुे यैधतख् प्रमख्णपस सख्दर र्रणे
आयश्यर् असते. मख्स, जख्त पडतख्ळण संममयख्ंयर यैधतख् प्रमख्णपस दे ण्यख्च्यख् र्ख्मख्मख् अमयख्ंधर् भख्र
असल्यख्मलळे ते येळेत दे णे शकय होत नख्ह . मयख्मलळे जख्त यैधतख् प्रमख्णपस सख्दर र्रण्यख्सख्ठ असुेु
सहख् मंहन्यख्ंम मलदत यख्ढयून त बख्रख् मंहने र्रण्यख्स मख्न्यतख् दे ण्यख्त आु होत . मयख्सख्ठ महख्रख्ष्ट्र
ग्रख्मपंमख्यत अंधंनयमख्त र्ेुेल्यख् बदुख्संदभात अंधंनयमख्स ंयंधमंडळख्म मख्न्यतख् ंमळू न 14 ंडसेंबर
2018 रोज रख्जपस प्रंसद्ध र्रण्यख्त आुे आहे. यख्नलसख्र बख्रख् मंहन्यख्ंम मलदतयख्ढ 31 मख्मक 2016
पख्सूनच्यख् ंनयडणलर्ख्ंनख् ुख्गू र्रण्यख्त आु आहे.
मख्स, ह सलधख्रणख् 31 मख्मक 2016 पूयीच्यख् ग्रख्मपंमख्यत ंनयडणूर्ख्ंसख्ठ ुख्गू होत नव्हत . मयख्मलळे
ंद.26 मख्मक 2015 ते 30 मख्मक 2016 मध्ये पख्र पडुेल्यख् ंनयडणलर्ख्ंमध्ये जख्त यैधतख् प्रमख्णपस सख्दर न
र्ेुेल्यख् सदस्यख्ंनख् जख्त यैधतख् प्रमख्णपस सख्दर र्रण्यख्सख्ठ सहख् मंहन्यख्ंम म मलदत ंमळत होत .
मयख्मलळे आतख् 30 मख्मक 9106 ऐयज 96 मख्मक 9105 अश सलधख्रणख् संबंंधत अंधंनयमख्त र्रण्यख्स
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