नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील
मालमत्ांचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी जी.आय.एस.
मॅपिंग प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणणय क्रमांकः संकीणण-2015/प्र.क्र.157/ननव-33
मंत्रालय, मंबई-32
तारीख: 07 सप्टें बर, 2015

वाचा 1) शासन ननणणय क्रमांकः नगर नवकास नवभाग, क्र.संकीणण-2015/प्र.क्र.157/ननव-33,
नि.20/07/2015.

प्रस्तावना शासन ननणणय, नगर नवकास नवभाग, क्र.संकीणण-2015/प्र.क्र.157/ननव-33, नि.20/07/2015
अन्वये राज्यातील नागरी स्थाननक संस्थांची आर्थथक स्स्थती सधारण्याच्या अनषंगाने भौगोनलक मानहती
प्रणाली (जी.आय.एस. मॅपिंग) प्रणालीवर आधानरत मालमत्ा कर प्रणालीची राज्यातील क व ड वगण
महानगरिंानलका व सवण नगरिंनरषिा व नगरिंंचायतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या अनषंगाने आिे श
ननगणनमत करण्यात आले आहेत. या संिभात शासनाच्या असे ननिशणनास आणण्यात आले आहे की,
नगरिंनरषि प्रशासन संचालनालयाने ज्या नगरिंनरषिांनी जी.आय.एस. आधानरत सवेक्षण
करण्याबाबत नननविा काढली, तथानिं कायािे श निलेले नाहीत, अशा नगरिंनरषिांनी सवेक्षण
करण्याबाबत कायािे श िेऊ नयेत, असे आिे श काढले आहेत. तथानिं, त्यामध्ये िंढील कायणवाही
करण्याबाबत कठल्याही सचनांचा अंतभाव नाही. त्यामळे सिरचे काम ठप्िं झाले असून त्याचा िंनरणाम
नगरिंनरषि आर्थथक जडणघडणीवर होत असल्याचे नमूि करण्यात आले आहे. उिंरोक्त िंार्श्णभमीवर
शासन ननणणय नि.20/07/2015 अन्वये ननगणनमत करण्यात आलेल्या आिे शामंध्ये सधारणा
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता. त्यानषंगाने शासनाने िंढीलप्रमाणे ननणणय घेतला
आहे :-

शासन ननणणय(1)

केंद्र शासनाच्या अमृत शहरे या योजनेमध्ये राज्यातील एक लाखािंेक्षा जास्त

लोकसंख्या असलेली 44 शहरे उिंरोक्त नि. 20/07/2015 च्या आिेशानसार करावयाच्या
कायणवाहीतून वगळण्यात येत आहेत.
(2)

उिंरोक्त प्रमाणेच ज्या नगरिंनरषिा/नगरिंंचायतींच्या बाबतीत त्यांनी जी.आय.एस

आधानरत सवेक्षणाकनरता नननविा काढल्या आहेत/नननविाअंती कायािे श िे ण्याबाबतची कायणवाही सरू
आहे , अशा नगरिंनरषिा/नगरिंंचायतींना त्यांच्या स्तरावर मालमत्ांची सवेक्षण करण्याची कायणवाही
करण्याची मभा राहील. तथानिं, असे सवेक्षण करताना शासनाकडू न ननगणनमत करण्यात येणाऱ्या
मागणिशणक सचनांनसार कायणवाही करणे, त्यांच्यावर बंधनकारक राहील.

शासन ननर्णय क्रमाांकः संकीणण-2015/प्र.क्र.157/ननव-33

(3 ) त्याचप्रमाणे जी.आय.एस. मॅपिंग सवेक्षणाबाबत शासनाकडू न लवकरच मागणिशणक सचना
ननगणनमत करण्याचे प्रस्तानवत आहे . शासनाकडू न ननगणनमत करण्यात यावयाच्या या मागणिशणक
सचनांनसार

ज्या

नगरिंनरषिा/नगरिंंचायती

जी.आय.एस.

मॅपिंग

सवेक्षण

करतील,

अशा

नगरिंनरषिा/नगरिंंचायतींना शासनाच्या नि.20/07/2015 च्या आिे शातून वगळण्यात येत आहेत.
सिर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उिंलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201509071446197825 असा आहे . हा आिे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिंाल यांच्या आिे शानसार व नावाने.

Jayasingrao
N Patil
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(ज. ना. िंाटील)
उिंसनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मख्यमंत्री महोिय यांचे प्रधान सनचव.
2. मा.राज्यमंत्री (नगरनवकास) यांचे खाजगी सनचव.
3. अप्िंर मख्य सनचव, नवत् नवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
4. अप्िंर मख्य सनचव, ननयोजन नवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
5. प्रधान सनचव (ननव-1), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
6. प्रधान सनचव, मानहती व तंत्रज्ञान नवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
7. आयक्त तथा संचालक, नगरिंनरषि प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंबई.
8. संचालक, नगररचना, िंणे.
9. महालेखाकार (लेखा व अनज्ञेयता)-1, मंबई.
10. महालेखाकार (लेखा व अनज्ञेयता)-2, नागिंूर.
11. संचालक, लेखा व कोषागारे, मंबई.
12. अनधिान व लेखानधकारी, फोटण , मंबई.
13. सवण नवभागीय आयक्त.
14. सवण नजल्हानधकारी.
15. सवण महानगरिंानलका आयक्त.
16. मख्यानधकारी, सवण नगरिंनरषिा.
17. सहसनचव, अथणसंकल्िं, नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंबई-32.
18. ननवडनस्ती (ननव-33)
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