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स्लयाज्मानॊतय जळी वयुाज्माच्मा वॊकल्ऩनेची चचाा शोताना ददवनू मेत.े त्मानवुाय ळावनानॊतय वळुावन 

वॊकल्ऩनेची वलळऴे चचाा शोताना ददवनू मेत.े वळुावन दश वॊकल्ऩना अप्रत्मषरयत्मा याज्माच्मा ननर्भातीऩावनू 

अस्स्तत्लात आशे. केलऱ नतच ेप्रत्मष प्रकटीकयण २१ व्मा ळतकात जागनतकीकयणाच्मा आधाये बभूीलय झाररे े

ददवनू मेत.े व्मक्तीचे स्लातॊत्र्म अफाधधत यशाल ेल व्मक्तीच्मा जीलनकामाात वयकायने कभीत कभी शस्तषऩे 

कयाला दश उदायीकयणाची रोकळाशीर्बभखु बरू्भका वळुावन ननर्भातीरा वशामक ठयत आशे. अथाात 

जागनतकीकयण, उदायीकयण, खाजगीकयणाच्मा ऩार्शलाबभूीलय कल्माणकायी याज्मातीर ळावकीम व्मलस्थचे े

वळुावन शे आधनुनक रूऩ आशे. 

बायतावायख्मा रोकळाशी ल फशुवलवलध लरै्ळष्टमे अवरले्मा वभाजात जनकल्माण आणण देळाची 
ववु्मलस्था मा दृष्टीन ेएक कदटफद्ध कुळर इभानदाय आणण वषभ प्रळावन ननर्भाती शा एकभेल ऩमााम आशे. 

उदायीकयण, खाजगीकयण, जागनतकीकयणाच्मा नलीन भागााभऱेु देळातीर जनतते एक नलचैतन्म ल उत्वाश 

ननभााण झारा आशे.  

१९८९ रा जागनतक फॉकेने अशलारात आऩल्मा वलाप्रथभ governance शा ळब्दप्रमोग केरा. ऩढेु १९९० 

नॊतय वळुावन दश वॊकल्ऩना वलळऴे चचेत आरी. १९९२ रा प्रकार्ळत झारेल्मा ``Good Governance & 

Development” अशलारात जागनतक फॉकेने वळुावनावॊफॊधधत वलस्ततृ चचाा केरी. वळुावन शे अनेक आदळाालय 

आधारयत अवत.े जनतचे्मा अधधक जलऱ जाणाये अव ेळावन आशे. ज्मात जनतचे्मा अऩषेा अधधक प्रबालीऩणे 

ल ऩरयणाभकायकरयत्मा जाणनू घेता मेऊ ळकतात ल त्मावाठी अधधक जनतार्बभखु शोऊन कामा केरे जात.े  
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सशुासन आणण भमूम अमभऱखे विभाग : 

वळुावन प्रक्रिमेत बरू्भ अर्बरेख वलबाग शा भशत्त्लऩणूा कामा कयतो. बरू्भ अर्बरखे वलबाग प्राभखु्माने 

भोजणी म्शणूनच ओऱखरा जातो. भोजणी ल त्मा अनऴुॊगाने मा वलबागाॊतगात कामा कयण्माच्मा ननर्भत्ताने 

जनतळेी प्रत्मष वॊफॊध मा वलबागाचा मेतो.  
बरू्भ अर्बरखे वलबागाभापा त लन वलबागाची भोजणी केरी जात.े तवेच भोजणीभऱेु जनतचे्मा 

स्लतःच्मा शक्काचे खये षते्र त्माॊची जभीन रषात मेत ेल त्मालरून भशवरू कयाची आकायणी कयता मेत ेल 

त्माभऱेु वयकायरा भशवरू जभा कयता मेतो ल वयकायी उत्ऩन्नालय बय ऩडतो. मालरून स्ऩष्ट शोत ेक्रक, भशवरू 

ल लन वलबागाचा आधायस्तॊब बरू्भ अधधरखे वलबाग आशे. जनतरेा वशकामा कयणे शे बरू्भ अर्बरेख वलबागाच े

उद्देळ आशे. “वलरॊफ टाऱा ल कामाषभ व्शा” शे मा वलबागाचे ब्रीदलाक्म आशे. वयकायी ऩडीक जभीन गामयान, 

जभीन रागलडी मोग्म जर्भनीची भोजणी, वलकाव मोजनेची, प्रकल्ऩ भोजणीची काभ ेअळी भशत्लऩणूा कामा मा 
खात्माभापा त केरी जातात. त्माभऱेु ददलवेंददलव खात्माची जफाफदायी लाढत आशे. 

बरू्भ अर्बरखे वलबाग केलऱ भोजणी कयत नाशी तय जर्भनीवॊफॊधी अर्बरेख जतन कयणे ल त्माची 
जनतवे भागणी अन्लमे ननयीषण, ळोध ल प्रभाणणत करून देण्माचे काभ मा वलबागाभापा त केर ेजात ेत्माभऱेु 

मा खात्माचा जनतळेी प्रत्मष वॊफॊध मेतो. 
 भशायाष्राची भऱू भशवरू भोजणील जभाफॊदीच े काभ कामदमाॊतगात कयण्मात आरे आशे. ऩस्र्शचभ 

भशायाष्रावाठी भादशती भुॊफई जभीन भशवरू कामदा तय भयाठलाड्मावाठी शैदयाफाद जभीन भशवरू कामदा 
वलदबाावाठी भध्मप्रदेळ जभीन भशवरू अधधननमभ ल फेयाय भधीर स्जल््माचे (अभयालती, अकोरा, फरुढाणा, 
मलतभाऱ) भऱू बभूाऩन ल जभाफॊदीच े शे काभ फेयाय जभीन भशवरू अधधननमभानवुाय झार.े वदय काभकाजा 
दयम्मानचे तमाय अर्बरेख जतन कयण्मावाठी तवेच भखु्मत: जनतकेडून ळावन भशवरू जभा कयताना तवेच 

त्माॊच्मा भारभत्तलेय कय रादताना घयाचे षेत्रपऱ ठयलनूच त्माॊच्माकडून भशवरू जभा केरा जातो ऩयॊत ु

जर्भनीफाफतचे षेत्रपऱ ठयवलण्मावाठी ळावनाने वन १९०० भध्मे बभूी अर्बरेख वलबागाची स्थाऩना केरी. 
याज्मातीर जभीन भशवरुाची काभ ेमा वलबागाॊतगात केरी जात.े मा वलबागाकडून केरेल्मा काभाभऱेु भशवरू 

प्रळावनावाठी रागणायी आलर्शमक ती वला भादशती ऩयुवलण्माव भदत शोत.े 

राष्ट्रीय भमूी अमभऱेख आधनुनकीकरण काययक्रम (Digital India National Land Record Modernization 

Programme DINLMP) 

जभीन दश भरुबतू ऩयॊत ु भमााददत वॊवाधन अवनू लाढत्मा रोकवॊख्मेभऱेु त्मालय तान मेत आशे. 

त्माभऱेु बभूीळी वॊफधधत अर्बरेखाचे व्मलस्थाऩन प्रत्मेक याज्मावाठी, देळावाठी आलर्शमक आशे. मा 
अर्बरेखाचे कामदेळीय भशत्ल अनन्मवाधायण अवनू त्माॊच ेव्मलस्थाऩन वाठलणूक ल जतन शी आव्शानात्भक 

फाफ आशे. मा अर्बरखेाचे भशत्त्ल रषात घेऊन कें द्र ळावनाच्मा बरू्भ वॊवाधन वलबाग, ग्राभीण वलकाव 

भॊत्रारमाकडून २००८ ऩावनू याष्रीम बभूी अर्बरखे आधुननकीकयण कामािभ वरुु कयण्मात आरा आशे. मा 
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कामािभाॊतयॊगत वॊगणक्रककृत वातफायाच्मा डाटा अदममालतीकयण कयणे, बरू्भवलऴमक नकाळाॊच े

डडजीटामझेळन कयणे, वॊगणकादलाये भशवरू कामाारमाची वभाॊतय जोडणी कयणे, तारकुा स्तयालय 
अत्माधुननक बभूी अर्बरखे कष ननभााण कयणे, ऩनुयभोजणी कयणे, दयु्मभ ननफॊधक कामाारमाच े

वॊगणकीकयण कयणे, वचूी 2 ची डाटा एन्री कयणे, दयु्मभ ननफॊधक कामाारमाची भशवरू कामाारमाळी जोडणी 
कयणे, प्रर्ळषण ल षभता वलकाव कयणे, कामदमाभध्मे फदर नोंदणी, अधधननमभ १९०८ भध्मे फदर, भदु्राॊक 

अधधननमभ १८९९  भध्मे फदर, भारकी शक्काचा प्रारूऩ कामदा, इतय अनऴुॊधगक कामदे फदर दश कामे ऩाय 

ऩाडरी जात आशे. 

 

    Computerization of land Record  

         

                                                  

 

 

 

1. Modernization of land management system 

2. Unique identification number for property 

3. Digitization cadastral maps 

4. Computerization land record 

5. Computerized Registration Records 

 

Table 1 Status of computerized land records in states and UTs (December2018) 

 

 

Sr.No. Component Completed above 

95% 

Ongoing less than 95% Not started 0% 

१ Computerization 

of land Records 

 (36 states / 

UTs) 

अॊदभान ननकोफाय, 

आॊध्र प्रदेळ, दादय 

नगयशलेरी, गजुयात, 

दशभाचर प्रदेळ, 

रक्ष्मदीऩ, भध्मप्रदेळ, 

भशायाष्र, ददल्री, 
ओडीवा, याजस्थान, 

तरेॊगना लेस्टफॊगार,  

आवाभ, बफशाय, चॊददगड, 

दभन आणण ददल, गोला, 
शरयमाना, जम्भ ूआणण 

कार्शभीय, केयऱ, भणणऩयू, 

ऩोस्न्डचेयी, ऩॊजाफ, 

र्वक्कीभ, तार्भऱनाडू, 

बत्रऩयुा, उत्तयाखॊड, 

उत्तयप्रदेळ 

नागरॊड, र्भझोयाभ, 

अरुणाचर प्रदेळ, 

भेघारम  

२ computerized अॊदभान ननकोफाय, आवाभ, छत्तीवगड, दभण जम्भ ु& कार्शभीय, 

Digitization of land Record 
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Registration 

Records 

(36 states / UTs) 

आॊध्र प्रदेळ, दादय नगय 

शलेरी, गजुयात, 

बफशाय, भणणऩयू, 

कनााटक, झायखॊड, 

केयऱ, भध्मप्रदेळ, 

बत्रऩयुा, लसे्टफॊगार, 

भशायाष्र, ददल्री, 
ओडीवा, याजस्थान, 

तरेॊगना, चॊददगड, 

दभन आणण ददल, 

अॉड दील, गोला, शरयमाणा, 
दशभाचर प्रदेळ, भेघारम, 

ऩॊजाफ, र्वक्कीभ, 

तार्भऱनाडू, उत्तयाखॊड, 

उत्तय प्रदेळ 

 

र्भझोयाभ, अरुणाचर 

प्रदेळ, रषदलीऩ 

 

३ Integration of 

Cadastral Maps 

with RoRs 

(36 states / UTs) 

गोला, ओडीवा, बत्रऩयुा 
 

अॊदभान अॉड ननकोफाय, आॊध्र 

प्रदेळ, छत्तीवगड, दशभाचर 

प्रदेळ, झायखॊड, याजस्थान, 

तार्भऱनाडू, तरेॊगणा, भध्म 

प्रदेळ, लेस्ट फॊगार, आवाभ, 

दादय अॉड नगय शलेरी, 
गजुयात, र्वक्कीभ, उत्तय 

प्रदेळ 

अरुणाचर प्रदेळ, 

बफशाय, शरयमाणा, 
केयऱ, भशायाष्र, जम्भ ू

आणण कार्शभीय, 

र्भझोयाभ, नागारॉड, 

चॊदीगड, दभण अॉड 

दील, भणणऩयू, 

ऩोंडीचेयी, उत्तयाखॊड, 

कनााटक, रषदलीऩ, 

भेघारम, ऩॊजाफ, 

ददल्री 
 

4 Digitization of 

cadastral Maps  
आवाभ, बफशाय, दादय 

अॉड नगय शलेरी, गोला, 
दशभाचर प्रदेळ, भध्म 

प्रदेळ, ओडडवा, 
र्वक्कीभ, ऩोंडीचेयी, 
तार्भऱनाडू, बत्रऩयुा 
 

अॊदभान अॉड ननकोफाय, आॊध्र 

प्रदेळ, गजुयात, छत्तीवगड, 

शरयमाणा, झायखॊड, केयऱ, 

भशायाष्र, ऩॊजाफ, याजस्थान, 

तरेॊगणा, उत्तयाखॊड, उत्तय 

प्रदेळ, लेस्ट फॊगार 

अरुणाचर प्रदेळ, जम्भ ू

अॉड कार्शभीय, 

र्भझोयाभ, नागारॉड, 

चॊदीगड, भणणऩयू, 

रषदलीऩ, भेघारम, 

कनााटक, दभण अॉड 

दील, ददल्री 
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5 Connectivity 

Between Sub-

Registrar offices 

(SROS) 

आॊध्र प्रदेळ, दादय अॉड 

नगय शलेरी, गजुयात, 

झायखॊड, केयऱ, भध्म 

प्रदेळ, भशायाष्र, 

ददल्री, तरेॊगणा, 
बत्रऩयुा, ओडडवा 
 

अॊदभान अॉड ननकोफाय, 

आवाभ, बफशाय, दभण अॉड 

दील, शरयमाणा, दशभाचर 

प्रदेळ, ऩॊजाफ, याजस्थान, 

र्वक्कीभ, तार्भऱनाडू, 

उत्तय प्रदेळ, लेस्ट फॊगार 

 

अरुणाचर प्रदेळ, 

चॊदीगड, छत्तीवगड, 

जम्भ ूआणण कार्शभीय, 

र्भझोयाभ, नागारॉड, 

गोला, भणणऩयू, 

कनााटक, रक्ष्मदलीऩ, 

भेघारम, ऩोंडीचेयी, 
उत्तयाखॊड 

 

 

उऩयोक्त तक्त्मालरून याष्रीम बभूी अर्बरेख आधुननकीकयण कामािभ अॊतगात कें द्रळार्वत प्रदेळ ल 

याज्मातीर बभुी अर्बरखेफाफत वदमस्स्थती रषात मेत.े देळात आधनुनक, वलकंऴ आणण ऩायदळाक बरू्भ 

अर्बरेख व्मलस्थाऩन ऩध्दती तमाय करून ननणाामक भारकी शक्क ऩध्दती फयोफयच भारकी शक्काची ळार्शलती 
देणे शे उदद्दष्ट वाध्म शोईर. तवेच वळुावनाच्मा दृष्टीन ेबभूी अर्बरेख वलबाग कारवाऩेष ल उऩमकु्त ठयेर ल 

वलबागाच्मा दृष्टीन ेनलीन ददळा देणाये अवेर. 

 

संदभय गं्रथ 
 

1) Baghel C.L., Yogendra Kumar (2006), "Good Governance concept and approaches"  

 Kanishka publishers, Distributors, New Delhi. 

2) Dr.Shirsath, Dr. Prashant Amrutkar (2007), "Good Governance"Chenmay Prakashan, 

 Aurangabad. 

3) Kuldip Rai and D. K. Bhalla ( 2013), "Computerization of land Record in India" 

4) कायॊड ेऩाॊडुयॊग, "बरू्भ अर्बरेख वलबाग ल बभूाऩनाचा ऩलूा इनतशाव" बरू्भ अर्बरखे वलबाग भशायाष्र  

याज्म ऩणेु 

5) डॉ. रारर्वॊग र्भवाऱ, " याष्रीम बरू्भ अर्बरखे आधुननकीकयण कामािभ" बरू्भ अर्बरेख वलबाग भशायाष्र 
याज्म ऩणेु. 

6) www.dilrmp. gov. in                                             

 


