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नगरपंचायती यांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे GIS
आधारीत सर्ेक्षण र् मॅपपग करण्याची योजना
राबलर्ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
नगर लर्कास लर्भाग
शासन पलरपत्रक क्रमांक : बीएमसी-2517/प्र.क्र.734/नलर्-21
मंत्रालय, मंबई - 400 032.
लदनांक : 03 नोव्हें बर, 2017.
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नगर

लर्कास

लर्भाग,
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संलकणव-2015/प्र.क्र.157/नलर्-33,

लद.20.07.2015
2) शासन
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नगर

लर्कास

लर्भाग,

क्र.

एनयएलएम-2017/प्र.क्र.4/नलर्-20,

लद.12.06.2017.
3) शासन

लनणवय,

नगर

लर्कास

लर्भाग,

क्र.बीएमसी-2517/प्र.क्र.734/नलर्-21,

लद.16.09.2017.

शासन पलरपत्रक
राज्यातील नागरी स्थालनक स्र्राज्य संस्थांची आर्थथक स्स्थती सधारण्याच्या अनषंगाने,
भौगोलीक मालहती प्रणालीर्र (जी.आय.एस.मॅ पपग) आधारीत मालमत्ा करप्रणालीची राज्यातील “क” र्
“ड” र्गव महानगरपाललका र् सर्व नगरपलरषदा/नगरपंचायतींमध्ये अंमलबजार्णी करण्याचा लनणवय
लदनांक 20.07.2015 च्या शासन लनणवयान्र्ये घेण्यात आला आहे. त्यानसार या स्थालनक स्र्राज्य
संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे जी.आय.एस. सव्हेक्षण र् मॅ पपग संदभात नगरपलरषद प्रशासन
संचालनालयामार्वत कायवर्ाही होणे अपेलक्षत आहे.
02.

तसेच राज्यातील र्ाढत्या नागरीकीकरणाच्या पार्श्वभम
ू ीर्र नागरी संस्थांच्या स्थालनक स्र्राज्य

संस्थांना मालमत्ा कराद्वारे लमळणाऱ्या उत्पन्नात र्ाढ व्हार्ी या उद्देशाने लद.16.05.2017 रोजीच्या
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नागरी स्थालनक स्र्राज्य संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ामध्ये जी.आय.एस. प्रणालीर्र
आधारीत मालमत्ा आकारणी करण्याची कर प्रणाली योजना राबलर्ण्याबाबत लनणवय घेण्यात आला आहे.
त्यानषंगाने आर्श्यक त्या सूचना सर्व स्थालनक स्र्राज्य संस्थांना संदभाधीन लद.12.6.2017 च्या शासन
लनणवयान्र्ये दे ण्यात आल्या आहेत.
03.

तथालप, सदर योजना राबलर्ण्याच्या अनषंगाने सर्व नगरपलरषदा/नगरपाललका यांच्यासाठी

नगरपलरषद प्रशासन संचालनालयाकडू न एकलत्रत लनलर्दा प्रलक्रया राबलर्ण्यात येत असतांनाही, काही
नगरपाललका/नगरपलरषदा यांच्यामार्वत त्यांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे जी.एस.आय. आधारीत सर्ेक्षण र्
मॅपपग करण्यासाठी स्र्तंत्रलरत्या लनलर्दा काढण्यात येत असल्याचे लनदशवनास आले आहे .

शासन पलरपत्रक क्रमांक : बीएमसी-2517/प्र.क्र.734/नलर्-21

या पार्श्वभम
ू ीर्र, सदर पलरपत्रकाव्दारे खालीलप्रमाणे लनदे श दे ण्यात येत आहेत:1) जी.आय.एस. प्रणालीर्र आधारीत मालमत्ा कर आकारण्याची योजना राबलर्ण्यासाठी
मालमत्ांचे सर्ेक्षण र् मॅपपग करण्याकरीता नगरपलरषद प्रशासन संचालनालयाकडू न
कायवर्ाही करण्यात येत असल्याने, राज्यातील “क” र् “ड” र्गव महानगरपाललका र् सर्व
नगरपलरषदा/नगरपंचायती यांच्यामार्वत स्र्तंत्र लनलर्दा प्रलक्रया राबलर्ण्यात येऊ नये.
2) ज्या स्थालनक स्र्राज्य संस्थांमध्ये लनलर्दा प्रलक्रया राबलर्ण्यात आली आहे, मात्र कायादे श
दे ण्यात आलेले नाहीत, अशा प्रकरणातील लनलर्दा प्रलक्रया रद्द करण्यात यार्ी.
3) तसेच ज्या लठकाणी लनलर्दा प्रलक्रया राबलर्ण्यात येऊन कायादे श दे ण्यात आले आहेत, अशा
प्रकरणातील कामांचा भौलतक आढार्ा घेण्यात यार्ा. आढाव्याअंती परेशा प्रमाणात काम
झालेले नसल्यास, अशी कायवर्ाही रद्द करण्यात यार्ी.
04.

सदर शासन पलरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201708291131479525 असा आहे . हा आदे श
लडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार र् नार्ाने.
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Gokhale
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(सं.श.गोखले)
उप सलचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रती,
1) प्रधान सलचर्, नगर लर्कास लर्भाग (नलर्-1), मंत्रालय, मंबई.
2) प्रधान सलचर्, मालहती र् तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मंबई.
3) प्रधान सलचर्, नगर लर्कास लर्भाग (नलर्-2), मंत्रालय, मंबई.
4) आयक्त, तथा संचालक, नगरपलरषद प्रशासन संचालनालय, र्रळी, मंबई.
5) संचालक, महाराष्ट्र लरमोट सेन्न्सग ॲस्ललकेशन सेंटर, नागपूर.
6) महालेखाकार - 1 / 2 (ले. र् अ./लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मंबई / नागपूर.
7) सर्व लर्भागीय आयक्त / लजल्हालधकारी.
8) आयक्त, महानगरपाललका (सर्व).
9) मख्यालधकारी, नगरपलरषदा / नगरपंचायती (सर्व).
10) उप सलचर्, लर्त् / लनयोजन लर्भाग, मंत्रालय, मंबई.
11) कक्ष अलधकारी (नलर्-29), नगर लर्कास लर्भाग मंत्रालय, मंबई यांना लर्नंती करण्यात येते की,
सदरचे शासन पलरपत्रक लर्भागाच्या नागरीकांची सनद र्र प्रलसध्द करार्े.
12) लनर्डनस्ती (नलर्-21).
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