राज्यातील सर्व “क” र् “ड” र्र्व
महानरपाललका, सर्व नर्रपलरषदा
र् नर्रपंचायती यांच्या हद्दीतील
मालमत्ांच्या सर्ेक्षणाकलरता GIS
प्रणालीर्र आधालरत र्ापरार्याच्या
नकाशांबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नर्र लर्कास लर्भार्
शासन लनणवय क्रमांक:- बीएमसी-2517/प्र.क्र.734/नलर्-21
मंत्रालय, मंबई - 400 032
लदनांक : 16 सप्टें बर, 2017
र्ाचा1) या लर्भार्ाचा शासन लनणवय क्रमांक:- एनयएलएम-2017/प्र.क्र.4/नलर्-20, लदनांक 12 जून, 2017.
प्रस्तार्नासंदभव क्र. 1 येथील शासन लनणवयान्र्ये, राज्यातील सर्व “क” र् “ड” र्र्व महानरपाललका, सर्व
नर्रपलरषदा र् नर्रपंचायती यांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे GIS प्रणालीर्र आधालरत मालमत्ा
आकारणी करण्याची करप्रणाली योजना, योजनांतर्वत योजना म्हणून राबलर्ण्याबाबत मान्यता दे ण्यात
येऊन कायवपद्धती लर्हीत करण्यात आलेली आहे. सदरील कायवपद्धतीनसार Maharashtra Remote
Sensing Application Centre (MRSAC), नार्पूर यांचक
े डू न सर्व नार्री स्थालनक क्षेत्रांचे GIS
प्रणालीर्र आधालरत नकाशे प्राप्त करुन घेऊन त्यानसार पढील कायवर्ाही करण्याचा लनणवय घेण्यात
आला होता. तथालप, MRSAC कडू न सर्व नर्रपलरषदा र् नर्रपंचायती यांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे
GIS प्रणालीर्र आधालरत नकाशे उपलब्ध होण्यास काही अर्धी लार्ण्याची शक्यता लर्चारात घेता,
नकाशाअभार्ी सर्ेक्षणाच्या कामात लर्लंब होऊन करप्रणाली कायान्न्र्त करण्याकलरता लर्लंब होऊ
शकतो. यास्तर् ज्या नार्री स्थालनक क्षेत्रांचे नकाशे MRSAC द्वारे उपलब्ध झालेले नसतील तेथे इतर
नकाशांच्या आधारे सर्ेक्षणाची कायवर्ाही सरु करण्याची बाब शासनाचे लर्चाराधीन होती. त्यानसार
खालीलप्रमाणे लनणवय घेतला आहे :शासन लनणवय
GIS प्रणालीर्र आधालरत मालमता आकारणी करण्याची करप्रणाली योजना राबलर्त असतांना
संदभाधीन शासन लनणवयाप्रमाणे लर्हीत केलेली कायवपद्धती राबलर्तांना सर्ेक्षणाकलरता GIS प्रणालीर्र
आधारीत नकाशांच्या र्ापराबाबत खालीलप्रमाणे कायवर्ाही करण्यात यार्ी:1. नार्री स्थालनक क्षेत्रांचे GIS प्रणालीर्र आधालरत नकाशे MRSAC द्वारे प्राप्त होतील तेथे
या नकाशाद्वारे सर्ेक्षण र् पढील अनषंलर्क कायवर्ाही करणे आर्श्यक असेल.
2. तथालप, ज्या नार्री स्थालनक क्षेत्रांचे GIS प्रणालीर्र आधालरत नकाशे MRSAC द्वारे
उपलब्ध झालेले नसतील र् सर्ेक्षणाची कायवर्ाही सरु करणे आर्श्यक असेल तेथे Google
Map र् अन्य समकक्ष नकाशांच्या आधारे सर्ेक्षणाची कायवर्ाही करण्यात यार्ी.

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

सदर शासन लनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201709161720133125 असा आहे . हा आदे श
लडलजटल स्र्ाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार र् नार्ाने.

Sanjay Sharadchandra
Gokhale
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SECRETARY, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=ab8a7eeedad158d24cf530f0d6b662808245be49a8459e
d4c63961ebdc3cb961, cn=Sanjay Sharadchandra Gokhale
Date: 2017.09.16 17:10:39 +05'30'

( सं.श.र्ोखले )
उप सलचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा. लर्रोधी पक्षनेते, दोन्ही सभार्ृह, महाराष्ट्र लर्धानमंडळ, मंबई.

2.

सर्व सन्माननीय लर्धानसभा/लर्धानपलरषद संसद सदस्य.

3.

मा. राज्यपाल महोदय यांचे सलचर्.

4.

मा. मख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सलचर्.

5.

सर्व मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सलचर्.

6.

मा. राज्य लनर्डणूक आयोर् यांचे कायालय.

7.

मा. मख्य सलचर् यांचे र्लरष्ट्ठ स्र्ीय सहाय्यक.

8. मा. लोकआयक्त र् उपलोकआयक्त यांचे कायालय.
9.

अप्पर मख्य सलचर्, लनयोजन लर्भार्, मंत्रालय, मंबई.

10. अप्पर मख्य सलचर्, लर्त् लर्भार्, मंत्रालय, मंबई.
11. प्रधान सलचर्, मालहती र् तंत्रज्ञान लर्भार्, मंत्रालय, मंबई.
12. प्रधान सलचर्, नर्र लर्कास लर्भार् (नलर्-1), मंत्रालय, मंबई.
13. प्रधान सलचर्, नर्र लर्कास लर्भार् (नलर्-2), मंत्रालय, मंबई.
14. आयक्त तथा संचालक, नर्रपलरषद प्रशासन संचालनालय, र्रळी, मंबई.
15. संचालक, महाराष्ट्र रोमोट सेंन्न्सर् ॲन्प्लकेशन सेंटर, नार्पूर.
16. महालेखाकार, (ले. र् अ.), 1/2, मंबई/नार्पूर.
17. सर्व लर्भार्ीय आयक्त/लजल्हालधकारी.
18. आयक्त, महानर्रपाललका (सर्व)
19. मख्यालधकारी, नर्रपलरषदा/नर्रपंचायती (सर्व)
20. उप सलचर्, लर्त्/लनयोजन लर्भार्, मंत्रालय, मंबई.
21. कक्ष अलधकारी (नलर्-20) नर्र लर्कास लर्भार्, मंत्रालय, मंबई.
22. लनर्डनस्ती (नलर्-21).
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