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संस्था
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करण्याबाबत”
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन मवभाग
शासन मनर्णय क्रमांकः राभूअ-2018/प्र.क्र.34/ल-1
पमहला मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-400032.
मदनांक : 31 जानेवारी, 2019
वाचा :-

1) प्रधान समचव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली मद. 26.10.2017 च्या प्रकल्प अंमलबजावर्ी
सममतीच्या बैठकीचे इमतवृत्त.

2) मा.मंत्री (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली मद. 06.01.2018 च्या मिजीटल इंमिया लँि रेकॉिण
मॉिनायझेशन कायणक्रमाच्या आढावा बैठकीचे इमतवृत्त.

3) जमाबंदी आयुक्त आमर् संचालक भूमम अमभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े यांचेकिील पत्र क्रमांक
राभूअआका-4/DLRMP/2017, मदनांक 10.01.2018

4) महसूल व वन मवभाग, शासन मनर्णय क्रमांक संमकर्ण-2018/प्र.क्र.397/ल-1, मद. 31.01.2019
प्रस्तावना :राज्यात मिजीटल इंमिया लँि रे कॉिण मॉिनायझेशन कायणक्रमाची अंमलबजावर्ी महाभूमी प्रकल्प
व्यवस्थापन संस्थेमार्णत सुरू आहे . राज्यात मिजीटल इंमिया लँि रेकॉिण मॉिनायझेशन कायणक्रमातंगणत
ई-र्ेरर्ार, ई-अमभलेख प्रकल्पांची अंमलबजावर्ी सुरू आहे . सदर प्रकल्पांकरीता मवकसीत करण्यात आलेल्या
अज्ञावलींची भमवष्ट्यातील दे खभाल व तांमत्रक सहाय्य (Maintenance and support)ही अमतशय महत्वाची व
आवश्यक बाब असून, त्यासाठी महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेस सक्षम बनमवर्े अत्यंत गरजेचे आहे .
महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेला बळकटी दे ण्यासाठी, तसेच ई अमभलेख व ई र्ेरर्ार प्रकल्पांना
स्वयंसहाय्य्यत (self-sustainable) बनमवण्यासाठी मनधीची आवश्यकता आहे .

त्यामुळे सदर मनधी

उभारण्यासाठी गा.न.नं. 7/12, 8-अ या महसूली मवभागाकिू न पुरमवण्यात येर्ाऱ्या सेवाकरीता आकारण्यात
येर्ाऱ्या शुल्कापैकी काही शुल्क महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेस दे ण्याची बाब शासनाच्या मवचाराधीन होती.
याबाबत शासनाने खालीलप्रमार्े मनर्णय घेतला आहे .
शासन मनर्णय :1.

महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेला बळकटी दे ण्यासाठी, तसेच ई अमभलेख व ई र्ेरर्ार प्रकल्पांना

स्वयंसहाय्य्यत (self-sustainable) बनमवण्यासाठी आवश्यक असर्ाऱ्या मनधीची उभारर्ी करण्याच्या दृष्ट्टीने
महाभूलेख संकेत स्थळावरुन मिमजटल स्वाक्षरीने तसेच तलाठी कायालयामार्णत तलाठयांच्या स्वाक्षरीने
गा.न.नं. 7/12 व 8-अ उतारे मवतरीत करतांना आकारण्यात येर्ाऱ्या शुल्काची मवभागर्ी पुढीलप्रमार्े
आकारण्यात यावी व त्यामधून प्राप्त झालेल्या र्ी चा महस्सा मवमवध घटकांना म्हर्जेच महाभूमम प्रकल्प
व्यवस्थापन संस्थेला प्राप्त होईल.
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अ.क्र.

गा.न.नं. 7/12, 8-अ, र्ेरर्ार

सेवा शुल्क

मवमवध घटकांचा महस्सा

नमूना 9 ची नोटीस यांच्या प्रती
मवतरर्ाचे मठकार्
1

2

3

4

1

महाभूलेख संकेतस्थळ

मवनामुल्य

----

https://mahabhulekh.maha
rashtra.gov.in (र्क्त
मामहतीसाठी, मिमजटल स्वाक्षरी
मशवाय)
2

महाभूमी संकेतस्थळ

रुपये 15/- प्रत्येक

https://mahabhumi.mahara

प्रतीस

shtra.gov.in (मिजीटल

i)महाराष्ट्र शासन - रु.5/ii)महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था रु.10/-

स्वाक्षरीने)
3

तलाठी कायालय (तलाठी

रुपये 15/- प्रत्येक

स्वाक्षरीने/मिजीटल स्वाक्षरीने)

प्रतीस

i)तलाठी (कागद, प्रप्रटींग, वीजबील इ.साठी)
- रु.10/ii)महाभूमम प्रकल्प व्यवस्थापन संस्था रु.5/-

2.

उक्त प्रमार्े प्राप्त होर्ाऱ्या नक्कल र्ी च्या मनधीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महाभूमी प्रकल्प

व्यवस्थापन संस्थेने नक्कल र्ी व्यवस्थापन प्रर्ाली ( Online Accounting System ) मवकमसत करावी .
३.

तलाठी लॉगीन ने ई र्ेरर्ार प्रकल्पांतगणत संगर्कीकृत गा.न.नं. ७/१२ , ८ अ , र्ेरर्ार , नमुना ९

ची नोटीस इ. अमभलेखांच्या नकला मवतरर्ातून तलाठ्याला प्राप्त होर्ाऱ्या रकमेपक
ै ी महाभूमी प्रकल्प
व्यवस्थापन संस्थेचा महस्सा नक्कल र्ी व्यवस्थापन प्रर्ाली ( Online Accounting System ) मधून प्राप्त
अहवाला प्रमार्े प्रत्येक मागील सप्ताहात जमा झालेली सदर रक्कम ही पुढील सप्ताहाच्या पमहल्या कामाच्या
मदवशी स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यामध्ये (कायान्वीत झाल्यानंतर) जमा करण्यात यावी.
४.

महाभूमी प्रकल्प व्यवस्थापन संस्थेच्या संकेतस्थळावरून मिमजटल स्वाक्षरीने मवतरीत होर्ाऱ्या नकला

ची नक्कल र्ी सदर संस्थेच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खात्यात जमा होईल व प्रत्येक ममहन्याच्या अखेरीला अशा
प्राप्त नक्कल र्ी पैकी शासनाचा महस्सा (रक्कम रुपये ५ प्रमार्े ) नक्कल र्ी व्यवस्थापन प्रर्ाली ( Online
Accounting System ) मधून प्राप्त अहवाला प्रमार्े GRAS प्रर्ालीद्वारे शासनाच्या मवमहत लेखा शीर्षाखाली
जमा करर्े आवश्यक राहील .
5.

सदर मनधीचा वापर ई-र्ेरर्ार, ई-अमभलेख या आज्ञावलीच्या दे खभाल व तांमत्रक सहाय्य तसेच

भमवष्ट्यात मवकमसत करण्यात येर्ाऱ्या आज्ञावली (ई-चाविी, भू नकाशा) साठीच करण्यात यावा. तसेच भमवष्ट्यात
मिमजटल इंमिया लँि रेकॉिण मॉिनायझेशन कायणक्रमाच्या अनुर्षंगाने इतर तत्सम बाबीसाठी त्यातून खचण
करावयाचा झाल्यास त्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावर्ी सममतीची आगाऊ मान्यता घेण्यात यावी.

पष्ृ ठ 4 पैकी 2

शासन मनर्णय क्रमांकः राभूअ - 2018/प्र.क्र.34/ल-1

6.

भारतीय संमवधानाच्या अनुच्छे द 266 व 204 अनुसार कर व करेतर रूपाने प्राप्त होर्ारा महसूल

राज्याच्या एकमत्रत मनधीचा भाग बनेल आमर् कायद्याव्दारे केलेल्या मवमनयोजनाखाली असेल त्याखेरीज
राज्याच्या एकमत्रत मनधीतून कोर्तेही पैसे काढता येर्ार नाहीत. परं त,ु “एक मवशेर्ष बाब” म्हर्ून पमरच्छे द क्र. 1
मध्ये दशणमवलेल्या तक्त्यानुसार [2 (ii) व 3 (ii)] मवहीत मनधी महाभूमी व्यवस्थापन संस्थेच्या स्वीय प्रपंजी लेख्या
(PLA) मध्ये जमा करण्याची अनुमती मवत्त मवभागाने मदली आहे .
7.

संदभाधीन क्र. 4 च्या शासन मनर्णयान्वये अमधकार अमभलेख/नकाशांची नक्कल मवतरर्ातून प्राप्त

होर्ऱ्या मनधीची रक्कम SBIe pay Online मार्णत य्स्वकारण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त आमर् संचालक, भूमम
अमभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े येथे स्वतंत्र बँक खाते (Depository Account) उघिण्यास मान्यता दे ण्यात आली
आहे .
8.

जमाबंदी आयुक्त आमर् संचालक, भूमम अमभलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े यांनी सदर स्वीय प्रपंजी

लेख्यातील जमा व खचाचा ताळमेळ महालेखापालाकिे वेळोवळी दे ण्याची दक्षता घ्यावी.

तसेच सदर

मनधीबाबत आर्थथक व भौमतक अहवाल उपयोमगता प्रमार्ापत्रासह शासनास पाठवावे.
9.

सदर शासन मनर्णयातील सूचना सवण मवभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या अमधनस्त सवण महसूल अमधकारी व

कमणचारी यांच्या मनदशणनास आर्ून द्याव्यात.
10.

जनतेच्या मामहतीसाठी सदर शासन मनर्णयास मजल्हास्तरावर तसेच तालुकास्तरावर व्यापक प्रमसध्दी

दे ण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी मजल्हास्तरावर मजल्हामधकारी यांची तसेच तालुकास्तरावर तहमसलदार
यांची राहील.
11.

हा शासन मनर्णय मवत्त मवभागाच्या अनौपचामरक संदभण क्र.425/18/को.प्र.-5, मद. 18.12.2018अन्वये

प्राप्त सहमीनुसार मनगणममत करण्यात येत आहे .
सदर शासन मनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201901311518289019 असा आहे . हा आदेश मिजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांमकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Santosh
Haridasrao Bhogle

Digitally signed by Santosh Haridasrao Bhogle
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Revenue And Forest Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=cfe36679ae12922422bc5e7f7d277841f1fe
67725f465c272fd6727259260b3d, cn=Santosh
Haridasrao Bhogle
Date: 2019.01.31 15:29:01 +05'30'

(िॉ.संतोर्ष भोगले)
सह समचव
प्रमत,
1. मा.राज्यपाल यांचे समचव
2. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान समचव.
3. सवण मा. मंत्री यांचे खाजगी समचव.
4. सवण मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी समचव.
5. मा.मुख्य समचव यांचे सह समचव.
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6. अपर मुख्य समचव (मवत्त) / प्रधान समचव (मामहती तंत्रज्ञान)
7. सवण मवभागीय आयुक्त
8. जमाबंदी आयुक्त आमर् संचालक, भूमी अमभलेख, पुर्े
9. नोंदर्ी महामनरीक्षक व मुद्ांक मनयंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े
10. सवण मजल्हामधकारी
11. महालेखापाल, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र 1 व 2, मुंबई / नागपूर
12. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र 1 व 2, मुंबई / नागपूर
13. मजल्हा कोर्षागार अमधकारी, पुर्े
14. मामहती तंत्रज्ञान संचालनालय, सामान्य प्रशासन मवभाग, मंत्रालय, मुंबई
15. मामहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई
16. मनवि नस्ती
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