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स्वामित्व योजना 

 

• हे 24 एप्रिल 2020 रोजी लााँच करण्यात आले, जो राष्ट्र ीय पंचायत प्रिवस िेखील आहे. या योजनेसाठी नोडल मंत्रालय 

हे पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) असेल. 

• SVAMITVA चे पूर्ण रूप म्हर्जे 'गावांच्या भागात सवेक्षर् आप्रर् सुधाररत तंत्रज्ञानासह मॅप्रपंग' 

• िते्यक राज्यात, महसूल प्रवभाग / भूमी अप्रभलेख प्रवभाग, राज्य पंचायती राज प्रवभाग आप्रर् नोडल मंत्रालय या योजनेची 

उप्रिषे्ट् पूर्ण करण्यासाठी कायण करतील. 

• ग्रामीर् भारतासाठी एकात्मिक मालमत्ता िमार्ीकरर् समाधान ििान कररे् हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे 

• SVAMITVA िॉपर्टी काडण या योजनेंतगणत सरकारी अप्रधकाऱयांकडून जमीन मालकांना प्रिले जातील 

• ग्रामीर् आबािी भागांच्या सीमांकनासाठी डर ोन सवेक्षर् तंत्रज्ञान आप्रर् सतत कायणरत संिभण से्टशन (CORS) 

वापरण्यात येईल. 

• हे मालकांना त्यांची वस्ती असलेल्या भागात त्यांची घरे ताब्यात घेण्यास आप्रर् कजण प्रकंवा इतर आप्रथणक गरजांसाठी 

मालमत्ता म्हरू्न वापरण्यास मित करेल. 

• 2020 पासून सुरू होर्ारी आप्रर् 2024 मधे्य समाप्त होर्ाऱ या 4 वर्ाांच्या कालावधीसाठी सवण गावांचे डर ोन वापरून 

के्षत्राचे मॅप्रपंग हळूहळू केले जाईल. 

• सध्या ही योजना फक्त 6 राज्यांसाठी लागू आहे: हररयार्ा, कनाणर्टक, मध्य ििेश, महाराष्ट्र , उत्तर ििेश आप्रर् 

उत्तराखंड 

• या योजनेला िेशाच्या कें द्र सरकारने प्रनधी प्रिला आहे आप्रर् िकल्पाच्या िायोप्रगक र्टप्प्यासाठी 79.65 कोर्टी रुपये 

प्रिले आहेत. 

SVAMITVA कार्ड  

 

http://www.byjusexamprep.com/
https://t.me/ByjusExamPrepMPSC
https://bit.ly/3osgOjT


www.byjusexamprep.com 
 
 

 

• ग्रामीर् भागामधे्य सुधाररत तंत्रज्ञानासह गावांचे सवेक्षर् आप्रर् मॅप्रपंग योजनेअंतगणत, िते्यक जमीन मालकासाठी 

SVAMITVA िॉपर्टी काडण तयार केले जातील. 

• हे त्यांना भप्रवष्यात त्यांची जमीन/मालमत्ता मालमत्ता म्हरू्न वापरण्याच्या बाबतीत प्रवत्तीय संसथांना अप्रधकृत िस्तऐवज 

सािर करण्यास मित करेल. 

SVAMITVA योजनेची उमिषे्ट 

 

SVAMITVA योजनेची मुख्य उप्रिषे्ट् खाली प्रिली आहेत: 

• यामुळे ग्रामीर् भागात राहर्ाऱया लोकांमधे्य 

आप्रथणक सथैयण येईल कारर् जमीन/मालमते्तचा वापर कजण 

प्रमळप्रवण्यासाठी प्रकंवा इतर कोर्ताही आप्रथणक लाभ 

घेण्यासाठी मालमत्ता म्हरू्न केला जाऊ शकतो. 

• ज्ञानाच्या कमतरतेमुळे, जमीन प्रवभागर्ी आप्रर् 

नोिंी व्यवत्मसथत ठेवल्या जात नाहीत आप्रर् नोिंही केल्या 

जात नाहीत. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीर् 

प्रनयोजनासाठी जप्रमनीच्या अचूक नोिंी तयार करण्याचा 

शासनाचा मानस आहे. 

• हे मालमत्ता कर प्रनप्रित करण्यात मित करेल, जो 

थेर्ट राज्यांच्या GPs कडे जमा होईल अन्यथा राज्याच्या 

प्रतजोरीत भर पडेल. 

• प्रवप्रवध सरकारी प्रवभागांच्या वापरासाठी, योग्य सवेक्षर् पायाभूत सुप्रवधा आप्रर् जीआयएस नकाशे यांचा लाभ घेतला 

जाईल. 

• यामुळे GIS नकाशे वापरून ग्रामपंचायत प्रवकास आराखडा (GPDP) मधे्य सुधारर्ा आप्रर् समथणन िेखील होईल. 

• ग्रामीर् भागात अजूनही बरेच कायिेशीर आप्रर् मालमते्तचे वाि िलंप्रबत आहेत. या िकल्पामुळे या समस्ांचे 

प्रनराकरर् करण्यातही मित होर्ार आहे.  

SVAMITVA योजनेची गरज 

ग्रामीर् भारतीय लोकसंखे्यच्या प्रवकासासाठी सरकार सतत काम करत आहे आप्रर् ग्रामीर् भागामधे्य सुधाररत तंत्रज्ञानासह 

गावांचे सवेक्षर् आप्रर् मॅप्रपंग (SVAMITVA) योजना िेखील यासाठी एक उपक्रम आहे. 

• पथिशी िकल्प यशस्वी झाल्यानंतर, 6 लाखांहून अप्रधक ग्रामीर् लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. 

• या योजनेद्वारे केलेल्या जप्रमनी/मालमते्तच्या नोिंर्ीद्वारे ‘हक्ांचे रेकॉडण ’ ििान केले जाईल. 

• हे के्रप्रडर्ट आप्रर् इतर प्रवत्तीय सेवांसाठी ग्रामीर् प्रनवासी मालमते्तचे मुद्रीकरर् सुलभ करेल. 

SVAMITVA योजनेचे फायदे 

• मालमते्तची अप्रधकृत कागिपते्र ग्रामीर् भागातील लोकांना प्रिली जातील जेरे्करून ते पुढील आप्रथणक कारर्ांसाठी 

वापरू शकतील. 
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• प्रनयप्रमत तपासर्ीद्वारे आप्रर् डर ोनद्वारे सवेक्षर् केल्याने सरकार आप्रर् अप्रधकाऱयांना जमीन/मालमत्ता प्रवतरर्ाची स्पष्ट् 

कल्पना प्रमळेल. 

• या िकल्पाद्वारे मालमत्ता अप्रधकारांबाबत स्पष्ट्ता िाप्त होईल 

• कडक प्रनयम आप्रर् कागिपते्र प्रिल्यानंतर गावात िुसऱयाची मालमत्ता हडप करण्याचा कोर्ताही बेकायिेशीर ियत्न 

केला जार्ार नाही. 

• SVAMITVA िॉपर्टी काडणचा वापर जमीन मालकांसाठी तातु्परती ओळख म्हरू्न िेखील केला जाऊ शकतो. 

SWAMITVA योजनेचे टपे्प 

 

• पमिला टप्पा – िायोप्रगक योजना (एप्रिल 2020 – माचण 

2021) हररयार्ा, कनाणर्टक, मध्य ििेश, महाराष्ट्र , उत्तर ििेश, 

उत्तराखंड, पंजाब, राजसथान, आंध्र ििेश आप्रर् हररयार्ा, मध्य 

ििेश, पंजाब आप्रर् राजसथान राज्यांमधे्य सतत ऑपरेप्ररं्टग 

संिभण िर्ाली (CORS) ची सथापना समाप्रवष्ट् करते.  

• दुसरा टप्पा- (एप्रिल 2021 – माचण 2025) – 2022 पयांत 

िेशभरातील उवणररत गावांचे आप्रर् CORS नेर्टवकण  कव्हरेजचे 

पूर्ण सवेक्षर्. 
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