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नर्रपंचायती यांच्या हद्दीतील मालमत्ांचे GIS
आधारीत सर्ेक्षण र् मॅपपर् करण्याची योजना
योजनांतर्वत योजना म्हणून राबलर्ण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
नर्र लर्कास लर्भार्
शासन लनणवय क्रमांक : एनयुएलएम-2017/प्र.क्र.4 /नलर्-20
मंत्रालय, मुंबई 400 032.
लदनांक:-12 जून, 2017.
र्ाचा :- शासन लनणवय, लनयोजन लर्भार् क्र. सुसंके-2015 / प्र.क्र.129 / का.1426,
लदनांक 28.04.2016
प्रस्तार्ना:जार्लतकीकरणाच्या पार्श्वभम
ू ीर्र दे शामध्ये नार्रीकरणाच्या प्रलक्रयेमध्ये सातत्याने र्ाढ होत
आहे. दे शामधील इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील नार्रीकरणाचे प्रमाण र् नार्रीकरणाच्या
र्ाढीचे प्रमाण सर्ात जास्त आहे.
2.

भारतीय राज्य घटनेमध्ये करण्यात आलेल्या 74 व्या घटना दु रूस्तीनुसार सत्ेचे

लर्क्रेंदीकरणाच्या धोरणानुसार नार्री स्थालनक संस्थांना स्र्ायतत्ा दे ण्यात आली आहे. या स्थालनक
संस्थांना दे ण्यात आलेली स्र्ायतत्ा लटकून राहण्याकरीता या संस्था आर्थथकदृष्ट्या स्र्यंपूणव र् सक्षम
असणे आर्श्यक आहे. आर्थथकदृष्ट्या स्र्यंपूणव होण्याकरीता या स्थालनक संस्थांनी स्र्त:च्या
उत्पन्नाचे स्त्रोत लनमाण करून त्यामध्ये सातत्याने र्ाढ करणे आर्श्यक आहे.
3.

नार्री स्थालनक संस्थांमध्ये महानर्रपाललका, नर्रपलरषदा र् नर्रपंचायती यांचा समार्ेश

आहे. नार्री स्थालनक संस्थांच्या उत्पन्नाच्या अनेक स्त्रोतापैकी मालमत्ा कर हा प्रमुख स्त्रोत आहे.
र्ाढत्या नार्रीकरणाच्या पार्श्वभम
ू ीर्र नार्री संस्थांच्या मालमत्ा करातून लमाणायया उत्पन्नात
सातत्याने र्ाढ होणे अलभप्रेत आहे. तथालप या नार्री स्थालनक संस्थांना मालमत्ा करापासून
लमाणायया उत्पन्नात त्या प्रमाणात र्ाढ होत नाही. त्याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाणे आहेत :(1) संबंलधत नार्री स्थालनक संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ातील सर्व लमाकती/ मालमत्ा, मालमत्ा
कराच्या व्याप्तीत आलेल्या नसणे अथर्ा त्यांची र्णना झालेली नसणे.
(2) संबंलधत नार्री स्थालनक संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ातील मालमत्ाच्या लमाकतीच्या क्षेत्रार्र
आकारण्यात येणारा मालमत्ा कर र् प्रत्यक्ष क्षेत्र यामध्ये तफार्त असणे.
(3) संबंलधत नार्री स्थालनक संस्थांच्या क्षेत्रात ज्या प्रयोजनाथव र्ापराकरीता मालमत्ा
कराची आकारणी होते त्या व्यलतलरक्त अन्य प्रयोजनाथव प्रत्यक्षात र्ापर असणे.
(४) संबंलधत नार्री स्थालनक संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ातील मालमत्ाचे पुनमुवल्यांकन न करणे.
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5.

केंद्र शासनाकडू न राबलर्ण्यात येणायया लर्लर्ध पायाभूत सुलर्धांच्या योजनांतर्वत प्रकल्पांना

मान्यता दे ताना संबंलधत नार्री संस्थांनी GIS (Geographical Information System) पध्दतीचा
अर्लंब करणे र् मालमत्ाकर र्सूलीचे प्रमाण 90% होण्याच्या दृष्ट्टीकोनातून मालमत्ा लर्षयक
सुधारणांची (Reforms) अंमलबजार्णी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य
शासनाकडू न पायाभूत सुलर्धांबाबत राबलर्ण्यात येणायया महाराष्ट्र सुर्णव जयंती नर्रोत्थान
महाअलभयाना अंतर्वत प्रकल्प मंजूर करताना मालमत्ा कराचे पुनमुवल्यांकन करणे र् मालमत्ा
कराची 90% र्सुली होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे . अमृत योजनेंतर्वत मालमत्ा कराची
र्सुली 90% पयंत न झाल्यास त्यांना प्रोत्साहनात्मक लनधी लमात नाही. राज्यातील बहु तांशी
नार्री स्थालनक संस्था या सुधारणांची (Reforms) पूतवता करीत नसल्याने त्यांना पायाभूत
सुलर्धांसाठी केंद्र र् राज्य शासनाकडू न आर्थथक सहाय्य लमाण्यात अडचणी येत आहेत.
6.

उपरोक्त पार्श्वभम
ू ीर्र राज्यातील “क” र् “ड” र्र्व महानर्रपाललका, नर्रपलरषद र्

नर्रपंचायती या नार्री संस्थांमध्ये जी. आय.एस. मॅपपर् प्रणालीर्र आधारीत मालमत्ा कर
प्रणालीची अंमलबजार्णी करण्याबाबत लर्भार्ाचा प्रस्तार् शासनाच्या लर्चाराधीन होता.
शासन लनणवय :उपरोक्त पार्श्वभम
ू ीर्र मंलत्रमंडााच्या लदनांक 16.05.2017 रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात
आलेल्या लनणवयानुसार नार्री स्थालनक संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ामध्ये जी.आय.एस. प्रणालीर्र आधारीत
मालमत्ा आकारणी करण्याची कर प्रणाली योजना, योजनांतर्वत योजना म्हणून राबलर्ण्यास
शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आहे.
2.

उपरोक्त लनणवयानुसार नार्री स्थालनक संस्थांच्या कायवक्षत्र
े ामध्ये जी.आय.एस. प्रणालीर्र

आधारीत मालमत्ा आकारणी करण्याची कर प्रणाली योजना, योजनांतर्वत योजना म्हणून
पुढीलप्रमाणे राबलर्ण्यात यार्ी:(1) नार्री स्थालनक संस्थांच्या क्षेत्राचे जी.आय.एस. प्रणाली आधारीत नकाशे
एम.आर.एस.सी.ए. (MRSAC) नार्पूर यांच्याकडू न लनयोजन लर्भार्ाने उपलब्ध
करणे.
(2) सदर नकाशांर्र संस्करण करणे.
(3) संस्करणानंतर नकाशार्र आधारीत घर लनहाय प्रत्यक्ष सर्ेक्षण करणे.
(4) सर्ेक्षणाअंती मालहती संचाचे (Data base) संकलन र् संस्करण करणे.
(५) र्ेब बेस्ड ऑनलाईन प्रणाली र् ॲप लर्कलसत करणे.
(6) उपरोक्त घर लनहाय प्रत्यक्ष सर्ेक्षणाच्या तपशीलापैकी 15 % तपशीलाचा त्रयस्थ
संस्थेकडू न तपासणी करणे.
(7) उपरोक्त (१) ते (6) अनुसार कायवर्ाही झाल्यानंतर अलधलनयम / लनयमातील
तरतुदीनुसार लर्हीत कायवपध्दती अनुसरुन प्रत्यक्ष मालमत्ा कराची आकारणी
करणे.
पृष्ट्ठ 3 पैकी 2
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3.

उपरोक्त प्रयोजनाथव MRSAC कडू न पुरलर्ण्यात येणायया नकाशांच्या अनुषंर्ाने लर्भार्ाच्या

र्रजेनुसार

आर्श्यक असणायया र्ैलशष्ट्यांच्या र्ोषर्ाययाची संबंलधत लर्भार्ाने MRSAC कडे

मार्णी करार्ी.
4.

उपरोक्त योजना योजनांतर्वत योजना म्हणून राबलर्ण्यासाठी आर्श्यक असणारा लनधी नर्र

लर्कास लर्भार्ास उपलब्ध करून दे ण्यात आलेल्या लनयत व्ययातून भार्लर्ण्यात यार्ा.
5.

सदर शासन लनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाार्र

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संर्णक संकेतांक 201706121140300025 असा आहे.
हा शासन लनणवय लडजीटल स्र्ाक्षरीने सांक्षालकत करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र् नार्ाने,

Jayasingrao N Patil

Digitally signed by Jayasingrao N Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Urban Development Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=fdbaa1d64146913669652db09801ad274
7641d9f84fcf576e55f7050a8df530d,
cn=Jayasingrao N Patil
Date: 2017.06.12 11:37:48 +05'30'

( ज. ना पाटील )
सह सलचर्, महाराष्ट्र शासन
प्रलत :-

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)

मा.लर्रोधी पक्षनेते, दोन्ही सभार्ृह, महाराष्ट्र लर्धानमंडा, मुंबई
सर्व सन्मानीय लर्धानसभा / लर्धानपलरषद र् संसद सदस्य
मा.राज्यपाल महोदय यांचे सलचर्
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सलचर्
सर्व मा.मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सलचर्
मा.राज्य लनर्डणूक आयोर् यांचे कायालय
मा.मुख्य सलचर् यांचे र्रीष्ट्ठ स्र्ीय सहाय्यक
मा.लोकआयुक्त र् उपलोकआयुक्त यांचे कायालय
अप्पर मुख्य सलचर्, लनयोजन, मंत्रालय, मुंबई
अप्पर मुख्य सलचर्, लर्त्, मंत्रालय, मुंबई
प्रधान सलचर्, मालहती र् तंत्रज्ञान, मंत्रालय, मुंबई
प्रधान सलचर्, नर्र लर्कास लर्भार् (नलर्-1), मंत्रालय, मुंबई
प्रधान सलचर्, नर्र लर्कास लर्भार् (नलर्-2), मंत्रालय, मुंबई
आयुक्त तथा संचालक, नर्रपलरषद प्रशासन संचालनालय, र्राी, मुंबई
संचालक, महाराष्ट्र लरमोट सेन्न्सर् ॲप्प्लकेशन सेंटर, नार्पूर
महालेखाकार (ले. र् अ. ), 1/2, मुंबई/ नार्पूर
सर्व लर्भार्ीय आयुक्त/ लजल्हालधकारी
आयुक्त, महानर्रपाललका (सर्व)
मुख्यालधकारी, नर्रपलरषदा / नर्रपंचायती (सर्व)
उप सलचर्, लर्त् / लनयोजन लर्भार्, मंत्रालय, मुंबई
कक्ष अलधकारी (नलर्-29), नर्र लर्कास लर्भार्, मंत्रालय, मुंबई यांना लर्नंती करण्यात
येते की, सदरचा शासन लनणवय लर्भार्ाच्या नार्रीकांची सनदर्र प्रलसध्द करार्ा.
23) लनर्डनस्ती (नलर्-20).
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