
      म ुंबई शहर जिल्हा व म ुंबई  उपनगर जिल्हा  
      या क्षते्रातील नगर भमूापन नकाशाुंचे   
                                                                                   जििीटायझेशन करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 

महसूल व वन जवभाग 
      शासन जनणणय क्रमाुंक: राभअू-2016/फास 76/ प्र. क्र. 369 /ल-1  

मुंत्रालय, म ुंबई- 400 032. 
जिनाुंक:- 31 माचण, 2017 

 

सुंिभण:- (1)िमाबुंिी आय क्त आजण सुंचालक, भजूम अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य) प णे  
याुंचेकिील पत्र क्र. ना.भ.ू1/ म ुंबई/नकाशे  जििीटायझेशन/2017,                     
जि. 17/1/2017. 

(2) मा. म ख्य सजचव (महाराष्ट्र राज्य) याुंच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाजिकार सजमतीच्या 
जि.27/01/2017  रोिी  झालेल्या 109 व्या बैठकीचे इजतवृत्त. 

(3) माजहती तुंत्रज्ञान जवभागाचे पत्र क्रमाुंक: सेतू.महा.जन.प्र.क्र. 35/2017/39,         
जि. 20/03/2017. 

 

प्रस्तावना :- 
 "ईि ऑफ ि ईुंग जबिनेस" (Ease of Doing Business) अुंतगणत कें द्र शासन व राज्य 

शासनाकिून करण्यात येणाऱ्या जवजवि प्रयतनाुंमध्ये भजूम अजभलेख जवभागाकिील अजभलेखाुंचे 
जििीटाईिेशन करून ते नागजरकाुंना ऑनलाईन उपलब्ि करून िेणे याचाही समावशे आहे. 
तयाअन षुंगाने म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर जिल्हा येथील नगर भमूापन नकाशाुंचे जिजिटायिेशन 
करण्याचे काम महाराष्ट्र जरमोट सेन्ससग ॲप्ललकेशन सेंटर, नागपूर या राज्य शासनाच्या 
जनयुंत्रणाखालील सुंस्थेमाफण त करून घेण्याची बाब शासनाच्या जवचारािीन होती. या बाबतचा सुंिभण 
क्र. 1 वरील पत्रासवये िमाबुंिी आय क्त तथा सुंचालक भमूी अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य), प णे 
याुंच्याकिून प्रालत प्रस्ताव मा. म ख्य सजचवाुंच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाजिकार सजमतीप ढे               
जि. 27/01/2017 रोिी सािर करण्यात आला असता सिर सजमतीने तयास मासयता जिली आहे. 
तयाअन षुंगाने शासन प ढीलप्रमाणे जनणणय घेत आहे:-      
 

शासन जनणणय:- 
01. म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर जिल्हा येथील नगर भमूापन नकाशाुंचे जिजिटायिेशन  

करण्याचे काम महाराष्ट्र जरमोट सेन्ससग ॲप्ललकेशन सेंटर (MRSAC), नागपूर  या महाराष्ट्र 
शासनाच्या जनयुंत्रणाखालील सुंस्थेस स प िण करण्यात येत आहे.  या कामात खालील बाबींचा 
अुंतभाव राहील:-  

 

(i) म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर जिल्यातील नगर भमूापन नकाशाुंचे स्कॅननग,  
जििीटायिेशन आजण िीओ रेफ्रन्ससग (geo-referencing) करणे. या अुंतगणत म ळ नगर 
भमूापन नकाशाुंबरोबरच इतर नकाशे िस,े भसूुंपािन मोिणी नकाशे, पोटजहस्सा 
मोिणी नकाशे, जबनशेती मोिणी नकाशे हे िेखील प्व्ितीय स्तरामध्ये जििीटाईि 
करणे व ते मूळ भमूापन नकाशात स्वतुंत्र लेअर मध्ये बसजवणे. तसेच सिर नकाशात 
सद्यप्स्थती बसवून ते अद्यावत करणे. 
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 (ii) खालील  बाबींसाठी िीआयएस आिाजरत पजरपूणण आज्ञावली (GIS based software          
      Application) जवकजसत करणे :-  

(अ) सुंगणकीकृत अजिकार अजभलेख/ जमळकत नोंिवया आजण नकाशे हे एकमेकाुंशी       
सुंलप्ननत करणे.  

(ब)  नागजरकाुंना खालील ऑनलाईन सेवा प रजवणे- 
-  जिजिटाइज्ि नगर भमूापन नकाशे ऑनलाईन पहाण्यासाठी व िाऊनलोि 

करण्यासाठी उपलब्ि करणे, सिर नकाशे जििीटाईज्ि स्वरूपात व इमेि स्वरूपात 
अशा िोन प्रकारात वगेवगेळ्या फी सह “आपले सरकार” या पोटणलवर उपलब्ि 
करून िेणे. 

-     अिण करणा-या नागरीकाुंना पेमेंट गेट व ेउपलब्ि करणे. 
(क)  नागजरकाुंसाठी तक्रार जनवारण व्यवस्था उभारणे. 

      (iii) सिर सुंगणक प्रणालीची नलक शासनाच्या सुंबुंजित जवभागाुंना, तसेच बृहसम ुंबई 
महानगरपाजलका व असय जनयोिन प्राजिकरणाुंना िमाबुंिी आय क्त आजण सुंचालक भजूम 
अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य) प णे जनजित करतील नकवा ठरवून िेतील तयाप्रमाणे उपलब्ि 
करून िेणे व “आपले सरकार पोटणल” सोबत िोिणी करणे. 

02.   या प्रकल्पाची  व्यालती खालील प्रमाणे राहील :-   
 

अ 
क्र 

 
कायालय 

म ळ आलखे भसूुंपािन मोिणी शीट 
 

अ आलखे पोटजहस्सा / जबनशेती 
 

 
शेरा 

एकूण                     
 सुंख्या पाने एकूण 

सुंख्या पाने एकूण 
सुंख्या पाने 

अजभलेखा                                   
  ची                                                        

  साईि 
AO AO AO 

1 2 3 4 9 10 11 12 13 

1 म ुंबई  उपनगर 6286  
0 1831 1831 9856 9856  

2 म ुंबई        शहर 
म ळ आलखे -790 
ि .जशट        -286 
  

0 - - - -  

एकूण 7362 0 1831 1831 9856 9856  

 
03.  सिर प्रकल्पासाठी अुंिाजित रू.6,66,86,165/- इतक्या खचास प्रशासकीय मासयता िेण्यात 
येत आहे. याचा तपशील पजरजशष्ट्ट "अ" प्रमाणे आहे. 
 04.   सिर प्रकल्पावर होणारा सुंभाव्य खचण रू. 6,66,86,165/- हा माजहती तुंत्रज्ञान जवभागाच्या  
 अखतयारीतील राज्य सेतू जनिीतून करण्यात यावा.  या प्रयोिनासाठी आवश्यक असणाऱ्या 
जनिीपैकी 90% रक्कम आगाऊ स्वरूपात तसेच उवणरीत 10% रक्कम सिर काम पणूण झाल्याबाबत 
िमाबुंिी आय क्त आजण सुंचालक भजू म अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य), प णे याुंनी प्रमाजणत केल्यानुंतर 
महाराष्ट्र जरमोट सेन्ससग ॲप्ललकेशन सेंटर, नागपूर याुंचेकिे वगण करण्याची कायणवाही माजहती 
तुंत्रज्ञान जवभागाने करावी.          
05. प्रस्त त शासन जनणणयात नमूि करण्यात आलेल्या सवण कामाुंचा समावशे स्पष्ट्टपणे 
कायािेशात करण्याची िक्षता िमाबुंिी आय क्त आजण सुंचालक भजूम अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य), प णे 
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याुंनी घ्यावी.  “ईि ऑफ ि ईुंग जबिनेस” अुंतगणत बृहस म ुंबई मिील जमळकतींची माजहती व नकाशे हे 
ऑनलाईन पध्ितीने िनतेस उपलब्ि करून िेण्यासाठी तात़िीने योनय ती कायणपध्िती राबजवणे 
आवश्यक असल्याने म ुंबई शहर व म ुंबई उपनगर जिल्याुंतील सवण नगर भमूापन नकाशाुंचे 
जििीटाईिेशन 3 मजहसयात पूणण करण्यात याव.े 
06.  प्रस्त त जनिीच्या जवजनयोगाबाबत आर्थ क व भतजतक प्रगती अहवाल व उपयोजगता प्रमाणपत्रे 
िमाबुंिी आय क्त आजण  सुंचालक भजूम अजभलेख (महाराष्ट्र राज्य),  प णे याुंनी महाराष्ट्र जरमोट 
सेन्ससग ॲप्ललकेशन सेंटर नागपूर किून प्रालत करून शासनास वळेोवळेी सािर करावीत.  
              हा शासन जनणणय उच्चाजिकार सजमतीच्या जि. 27/01/2017 रोिी झालेल्या 109 व्या 
बैठकीत िेण्यात आलेल्या मासयतेन सार तसेच माजहती तुंत्रज्ञान सुंचालनालय याुंचेकिील अनतसुं. क्र. 
257,  जि. 9.03.2017 असवये प्रालत सहमतीन सार जनगणजमत करण्यात येत आहे.  
 

            सिर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून तयाचा सुंगणक साुंकेताुंक 201703311330128319 असा आहे.  हा 
आिेश जििीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंकीत करून काढण्यात येत आहे. 
            महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिेशान सार व नावाने, 
 
 
 

                 ( िॉ सुंतोष भोगल े) 
                 शासनाचे उप सजचव, 

प्रत 
1. मा. राज्यपाल याुंचे सजचव, रािभवन, म ुंबई. 
2. मा.म ख्यमुंत्री याुंचे अलपर म ख्य सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
3. मा. मुंत्री (महसूल) याुंचे खािगी सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
4. मा. राज्यमुंत्री (महसूल) याुंचे खािगी सजचव, मुंत्रालय, म ुंबई. 
5. मा. म ख्य सजचव, महाराष्ट्र शासन, मुंत्रालय, म ुंबई. 
6. अलपर म ख्य सजचव, जवत्त जवभाग/जनयोिन जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
7. प्रिान सजचव (मा.तुं), सामासय प्रशासन  जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
8. आय क्त, बृहसम ुंबई महानगरपाजलका, म ुंबई 
9. महानगर आय क्त, महाराष्ट्र महानगर क्षते्र जवकास प्राजिकरण, वाुंदे्र, म ुंबई 
10. िमाबुंिी आय क्त आजण सुंचालक भजूम अजभलेख, महाराष्ट्र राज्य, प णे 
11. जवभागीय आय क्त, कोकण जवभाग, म ुंबई 
12. नोंिणी महाजनरीक्षक व म द्राुंक जनयुंत्रक, प णे 
13. जिल्हाजिकारी, म ुंबई शहर/ जिल्हाजिकारी, म ुंबई उपनगर जिल्हा 
14. सुंचालक, माजहती तुंत्रज्ञान सुंचालनालय, सामासय प्रशासन जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
15. उप महाजनिेशक, राष्ट्रीय सूचना जवज्ञान कें द्र, प णे 
16. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 1 व 2, म ुंबई/नागपूर 
17. महालेखापाल (लेखा व अन ज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 व 2, म ुंबई/नागपूर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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18. सुंचालक, महाराष्ट्र जरमोट सेन्ससग ॲप्ललकेशन सेंटर, नागपूर 
19. जिल्हा कोषागार अजिकारी, प णे 
20. राज्य सूचना जवज्ञान अजिकारी, राष्ट्रीय सूचना जवज्ञान कें द्र, म ुंबई 
21. कायासन अजिकारी, ब-1 व ब-2, महसूल व वन जवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई 
22. जनवि नस्ती ल-1. 
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     पजरजशष्ट्ट - "अ" 

  

म ुंबई शहर जिल्हा व म ुंबई उपनगर जिल्हा येथील नगर भमूापन नकाशाुंचे जििीटायिेशन 
प्रकल्पाला  लागणा-या सुंगणकीय  हािणवअेर  व इतर  अन षुंगीक  बाबींवरील खचण  :- 

Chart- I - Cost Of Digitization of maps          

Sr. 

No 

Particulars Amount 

(Rupees) 

1 Satellite Data         NIL 

2 GCP Collection and Geo. referencing Satellite Data 1,50,000 

3 Scanning of City Survey Maps, Digitization and Geo. referencing 

(Original Plan) – 6286 maps for Mumbai Suburban District and 1076 

maps for Mumbai City District  Total Maps = 7362 

1,32,51,600 

4 Scanning of maps of acquisition of lands, digitization and Geo. 

referencing thereof 

20,14,100 

5 Scanning of non-agriculture measurement maps, and sub-division 

maps, digitization and Geo. referencing thereof 

1,08,41,600 

6 GIS Associate for 2 years 19,20,000 

7 Administration, Travelling and other expenses (5%) 14,08,865 

 Total 2,95,86,165 

  

                   Chart-   II  -   Cost Of Software and Hardware      

Sr. 

No 

Particulars Activity Amount (Rupees) 

1   Servers 3 Applications servers, 1 Data Base 

server,  

3 ArcGIS servers, 1 Security Server 

56,00,000 

( Or To be provided by 

SDC) 

2 Development 

Hardware 

LAN, Firewall, Load Balancer, 

 Anti-Virus, Router, Storage,  

Rack etc. 

25,00,000 

( Or To be provided by 

SDC) 

3 Backup Back Up / Restore Solution (Hardware 

and Software) 

15,00,000 

( Or To be provided by 

SDC) 

4 Software PostgreSQL Enterprise Edition 

ArcGIS Server (3 Servers) 

5,00,000 

2,10,00,000 

5 Application 

Development 

As envisaged in the scope of work 60,00,000 

 Total 3,71,00,000 

 Grand Total ( Chart I + Chart II ) 6,66,86,165 
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