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

महाराष्ट्र शासन
नगर नवकास नवभाग
शासन ननणणय क्रमांकः संकीणण-२०१५/प्र.क्र.१५७/ननव-३३
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२
तारीख: 20 जुल,ै २०१५

प्रस्तावना भारतीय राज्यघटनेमध्ये केलेल्या ७४ व्या घटना दु रुस्तीनुसार सत्ेचे नवकेंद्रीकरण करण्याच्या
अनुषंगाने नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांना स्वायत्तेचा दजा दे ण्यात आलेला आहे. त्याअनुषंगाने स्वायत्
असलेल्या नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांना स्वत:चे उत्िंन्नाचे स्त्रोत उभा करणे आवश्यक असते.त्याअनुषंगाने
नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांच्या मुख्य उत्िंन्नािंैकी मालमत्ा कर वसुली हा उत्िंन्नाचा महत्वाचा व
सगळयात मोठा स्त्रोत आहे . राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांमध्ये मालमत्ा कर वसुली करण्यासाठी
सवणसाधारण िंध्दतीचा अवलंब केला जात असतो. तथानिं सदर कर वसुली अिंेनक्षत प्रमाणात होत नसल्याने
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थथक िंनरस्स्थती कमकुवत असल्याचे आढळू न येते. त्यामुळे नागरी
स्थाननक स्वराज्य संस्था या नवनत्य मदतीसाठी शासनाकडे वारंवार आर्थथक मदतीची मागणी करत असतात.
०२.

राज्यातील बहु तांश नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या राबनवण्यात येत असलेल्या मालमत्ा

कर संकलनाच्या प्रनक्रयेमध्ये मालमत्ा वसुलीचे प्रमाण कमी असणे, मालमत्ा नवषयक थकबाकी मोठया
प्रमाणात असणे, नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील सवण मालमत्ांचे सवेक्षण झालेले नसणे व
त्यामुळे नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना अिंेनक्षत उत्िंन्न प्राप्त करण्यास अडचणी ननमाण होणे , मालमत्ांचे
मुल्यांकन योग्य प्रकारे न होणे, मालमत्ा नवषयक अनभलेखामध्ये अंतक्षेिं होणे व मालमत्ा करसंकलन
प्रणालीचे योग्यनरत्या िंयणवक्ष
े ण न होणे या समस्या आढळू न येत होत्या. यामुळे मालमत्ा कर संकलन अिंेनक्षत
होत नसल्याने नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांना त्याचे दै नंनदन कामकाज िंार िंाडण्यासाठी व नागनरकांना
अिंेनक्षत सेवा उिंलब्ध करून दे ण्यास अडचणी ननमाण होतात.
०३.

केंद्र शासनामार्णत राबनवण्यात येणाऱ्या नवनवध िंायाभूत सुनवधांच्या योजनांतगणत प्रकल्िंांना मान्यता

दे ताना केंद्र शासनाकडू न नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांना जी.आय.एस िंध्दतीचा अवलंब करणे व मालमत्ा
करवसुलीचे प्रमाण ८५ टक्के करण्याबाबत मालमत्ा करनवषयक सुधारणांची अंमलबजावणी करणे
बंधनकारक करण्यात आलेले आहे होते. तसेच राज्य शासनाकडू न िंायाभूत सुनवधाबाबत राबनवण्यात येणाऱ्या
महाराष्ट्र सुवणणजयंती नगरोत्थान महानभयानांतगणत प्रकल्िं मंजूर करताना मालमत्ा कराचे िंुनणमुल्यांकन
तसेच मालमत्ा कराची वसुली ९० टक्के असणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. तथानिं बहु तांश नागरी
स्थाननक स्वराज संस्था या सुधारणांची िंूतणता कनरत नसल्याने केंद्र व राज्य शासनाकडू न िंायाभूत
सुनवधांसाठी त्यांना आर्थथक सहाय्य प्राप्त होत नाही.
04.

उिंरोक्त प्रमाणे बाबींचे अवलोकन केले असता राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांचे नवनत्य

आरोग्य सुधारणा करण्याच्या दृष्ट्टीने नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांच्या उत्िंन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत असलेल्या
मालमत्ा करनवषयक प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने

नागरी स्थाननक स्वराज संस्थांच्या
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हद्दीतील सवण मालमत्ांचे भौगोनलक मानहती प्रणाली (जी.आय.एस मॅपिंग) या प्रणालीच्या आधारे सवेक्षणकरुन
नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे मॅपिंग/सवेक्षण करुन सदर डाटा संगणकीकृत करणे
बाबतचा कायणक्रम राबनवण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. यावर सवंकष नवचारांती शासन
िंुढीलप्रमाणे ननणणय घेत आहे.

शासन ननणणय राज्यातील नागरी स्थाननक स्वराज्य संस्थांची आर्थथक स्स्थती सुधारण्याच्या अनुषंगाने भौगोनलक
मानहती प्रणाली (जी.आय.एस.मॅपिंग) प्रणालीवर आधारीत मालमत्ा करप्रणालीची राज्यातील क व ड वगण
महानगरिंानलका व सवण नगरिंनरषदा व नंरिंंचायतीमध्ये अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्ट्टीने खालीलप्रमाणे
कायणक्रम राबनवण्यात येत आहे.
अ. राज्यातील क व ड वगण महानगरिंानलका, सवण नगरिंनरषदा/नगरिंंचायतींना त्यांच्या हद्दीतील
मालमत्ांचे जी.आय.एस. सवेक्षण व मॅपिंग नगरिंनरषद प्रशासन संचालनालयामार्णत करण्यात येईल.
ब.

राज्यातील क व ड वगण महानगरिंानलका, सवण नगरिंनरषदा/नगरिंंचायतींच्या हद्दीतील

मालमत्ांचे मॅपिंग/सवेक्षण करण्यासाठी नवहीत कायणिंद्धती अनुसरून एजन्सीची नेमणूक करण्यात येईल.
सदर एजन्सी राज्यातील सवण “क” व “ड” वगण महानगरिंानलका,नगरिंनरषदा/नगरिंंचायतीच्या हद्दीतील सवण
मालमत्ांचे सवेक्षण व मॅपिंग करील. सदर एजन्सी ननवडीचे काम अप्िंर मुख्य सनचव, मानहती व तंत्रज्ञान
नवभाग, संचालक नगरिंनरषद प्रशासन संचालनालय व सनचव, नगर नवकास नवभाग-02 यांची नत्रसदस्यीय
सनमती करेल. सनचव नगर नवकास नवभाग ननव-2 हे सनमतीचे संयोजक (कन्व्हेनर) असतील.
क.

सदर

सनमती

प्रत्येक

नवभागातील

“क”

व

“ड”

वगण

महानगरिंानलका,

सवण

नगरिंनरषदा/नगरिंंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्ांचे मॅपिंग व सवेक्षण करण्यासाठी एजन्सी ननवड करण्याची
कायणवाही करेल.
ड.

राज्यातील ड वगण महानगरिंानलका,सवण नगरिंनरषदा/नगरिंंचायतींच्या हद्दीतील मालमत्ांचे

सवेक्षण करण्यासाठी लागणारा खचण नगरिंनरषद प्रशासन संचालनालयामार्णत करण्यात येईल त्यानुसार
आवश्यक असणारा ननधी राज्य शासनामार्णत नगरिंनरषद प्रशासन संचालनालयास उिंलब्ध करून देण्यात
येईल.
सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उिंलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201507301514202925 असा आहे . हा आदे श नडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यिंाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Jayasingrao N
Patil
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DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
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st=Maharashtra, cn=Jayasingrao N Patil
Date: 2015.07.30 15:17:08 +05'30'

(ज.ना.िंाटील)
उिं सनचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रधान सनचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
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शासन ननर्णय क्रमाांकः संकीणण-२०१५/प्र.क्र.१५७/ननव-३३

२. मा. राज्यमंत्री (नगर नवकास) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मुंबई-३२.
३. अप्िंर मुख्य सनचव,नवत् नवभाग,मंत्रालय,मुंबई-32
४. अप्िंर मुख्य सनचव,ननयोजन नवभाग,मंत्रालय,मुंबई-32
५. प्रधान सनचव,नगर नवकास नवभाग(१),मंत्रालय,मुंबई-३२
६. प्रधान सनचव,मानहती व तंत्रज्ञान नवभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२
७. आयुक्त तथा संचालक, नगरिंनरषद प्रशासन संचालनालय,वरळी,मुंबई.
८. संचालक,नगर रचना,िंुणे
९. महालेखाकार(लेखा व अनुज्ञय
े ता)-१,मुंबई
१०. महालेखाकार(लेखा व अनुज्ञय
े ता)-२,नागिंूर
११. संचालक,लेखा व कोषागारे,मुंबई.
१२. अनधदान व लेखानधकारी,र्ोटण ,मुंबई.
१३. सवण नवभागीय आयुक्त,
१४. सवण नजल्हानधकारी,
१५. सवण महानगरिंानलका आयुक्त,
१६. मुख्यानधकारी,सवण नगरिंनरषद
१७. सहसनचव,अथणसंकल्िं,नगर नवकास नवभाग,मंत्रालय,मुंबई.
१८. ननवडनस्ती, ननव-३३
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