भूम ी अभभलेख ाचे स्कॅनिंग करणेबाबतच्या
राज्याच्या भिंभिदा प्रभिध्द करणेबाबत.

महाराष्ट्र शाििं
महिू ल ि ििं भिभाग

शाििं भिंणण य क्रमाां कः राभू अ-2013/प्र.क्र. 182/ल-1
मांत्र ालय, मांबई- 32
तारीख: 10 जून 2013

िाचा –

जमाबां द ी आय क्त ि िां च ालक भूमी अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य, पणे याांचे पत्र क्र. राभूअका2/स्कॅ निंग भिंभिदा प्रभिध्दी/2013, भद. 9 मे , 2013

प्रस्ताििंा –

जमाबांदी आयक्त ि िांचालक भूमी अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य पणे याांच्यामार्णत भूभम अभभलेख

आध भिंकीकरण कायण क्रमाांतगणत राज्यातील ििण तहभिलदार, उप अभधक्षक भूमी अभभलेख आभण िंगर
भूमापिं अभधकारी कायालयाच्या अभभलेख कक्षामधील महत्िाच्या भूमी अभभलेख ाांचे स्कॅनिंग ि
तद्अिं षां भगक कामे करण्यात ये णार आहे त. भूमी अभभेलेख ाचे स्कॅनिंग करण्याच्या कामािाठी भिंभिदा
मागभिण्यात ये णार आहे त. िदर भिंभिदा प्रभिध्द करण्याच्या अिं षां गािंे िभचि (माभहती तत्रज्ञािं) याांच्या
िल्यािं िार भिंभिदे चे प्रारुप तयार करण्यात आलेले आहे त. िदर प्रस्तािाि मा. मख्य िभचि, महाराष्ट्र
राज्य याांच्या अध्यक्षते ख ाली भद. 2 र्ेब्रिारी, 2013 रोजी झालेल्या उच्चभधकार िभमतीमध्ये मान्यता
प्रदािं करण्यात आली आहे . उच्चभधकार िभमतीिंे िचभिलेल्या िचिंाांचा िमािेश करुिं िधाभरत
भिंभिदा प्रारुपाि िभचि (माभहती तां त्र ज्ञािं) याांिं ी मान्यता दे िूिं भिंभिदा प्रभिध्द करण्यािाठी मान्य ता
भदलेली आहे . त्याचबरोबर िभचि (माभहती तां त्र ज्ञािं) ि जमाबांदी आयक्त पणे याांिं ी भिंभिदा प्रभक्रया

राबभिताांिं ा प्राप्त भिंभिदाांचे ताांभत्रक मल्यमापिं करण्यािाठी जमाबांदी आयक्त ि िांचालक भूमी
अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य

याांच्या अध्यक्षते ख ाली ताांभत्रक मल्यमापिं िभमती गठीत करािी अिे
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िचभिलेले आहे . त्याअिं षां गािंे शाििं राज्यातील भूमी अभभलेख ाचे स्कॅनिंग करण्याच्या कामािाठी प्राप्त
होणा-या भिंभिदाांचे ताांभत्रक मल्यमापिं करण्याकभरता पढीलप्रमाणे ताांभत्रक मल्यमापिं िभमती गठीत
करण्याि मान्यता दे त आहे .
त ां त्र िक मु ल् यम पन सत्रमती
1

जमाबांदी आयक्त तथा िांचालक भूमी अभभलेख , अध्यक्ष
महाराष्ट्र राज्य, पणे

2

उपिांचालक, भूमी अभभलेख िलग्िं जमाबांदी िदस्य
आयक्त, राष्ट्रीय भूमी अभभलेख आध भिंकीकरण
कायण क्रम

3

िभरष्ट्ठ ताांभत्रक िांचालक, राष्ट्रीय िूचिंा भिज्ञािं िदस्य
केंद्र, पणे

4

ताांभत्रक

िांचालक,

राष्ट्रीय

भूभम

अभभलेख िदस्य

आध भिंकीकरण कायण क्रम, राष्ट्रीय िूचिंा भिज्ञािं
केंद्र, पणे
5

उपिभचि तथा तत्िम अभधकारी, माभहती तां त्र ज्ञािं िदस्य
िांचालिंालय, मांत्र ालय, मांबई

6

उपिभचि तथा तत्िम अभधकारी, भित्त भिभाग, िदस्य
मांत्र ालय, मांबई

7

िांचालक, महाराष्ट्र भरमोट िेनन्िग ॲप्लीकेशिं िदस्य
िेंटर

8

कायालय

अधीक्षक,

राज्य

आध भिंकीकरण कायण क्रम-2, पणे

भूभम

अभभलेख िदस्य
िभचि
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ताां भत्रक म ल्यमापिं िभमती भिंभिदेचे ताांभत्रक म ल्यमापिं करण्याची कायण िाही खालीलप्रमाणे करे ल
1) भिंभिदाकाराांकडू िं जमाबांदी आयक्त तथा िांचालक भूमी अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य पणे
कायालयाि प्राप्त झालेल्याभिंभिदे चे ताांभत्रक मल्यमापिं, जमाबांदी आयक्त तथा िांचालक
भूभम अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य पणे कायालयातील अभधकारी ि िल्लागार याांच्या मार्णत
केले जाईल.
2) भिंभिदे चे केलेल मल्यमापिं ताांभत्रक मल्यमापिं िभमतीच्या िमोर मान्यते करीता िादर केले
जाईल.
3) ताांभत्रक मल्यमापिं िभमती ििण मल्यमापिंाांची तपािणी करुिं ताांभत्रक दृष्ट्टया पात्र
भिंभिदाकाराांची भिंिड करे ल.

भिंभिदाां च् या ताां भ त्रक म ल्यमापिंािंां तरची प ढील कायण िाही खालीलप्रमाणे करण्यात ये ईल.
1) ताांभत्रक मल्यमापिं िभमतीच्या मान्यते अांती िदर ताांभत्रक मल्यमापिं महिूल ि ििं
भिभागाच्या प्रकल्प अांमलबजािणी िभमतीिमोर अांभतम मान्यते करीता िादर करण्यात
ये ईल.
2) ताांभत्रक मल्यमापिंात पात्र भिंभिदाकाराांचे आर्थथक लखोटे महिूल ि ििं भिभागाच्या प्रकल्प
अांमलबजािणी िभमतीच्या िमोर उलडले जातील आभण भिंभिदाकाराांचे आर्थथक मल्यमापिं
या िभमतीव्दारे करण्यात ये ईल.
3) प्रकल्प अांमजबजािणी िभमती भिंभिदाकाराांचे आर्थथक मल्यमापिं मा. मख्य िभचि, महाराष्ट्र
राज्य याांचे अध्यक्षते ख ालील उच्चाभधकार िभमतीिमोर अांभतम मान्यते िाठी िादर करे ल.
4) मा. मख्य िभचि याांच्या अध्यक्षते ख ालील उच्चाभधकार िभमती पात्र भिंभिदाकाराांची भिंिड
करे ल.
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उच्चभधकार िभमतीच्या मान्यते अांती पात्र भिंभिदाकाराि भिंभिदा स्िीकृती पत्र दे णे आभण
त्यािंां तरच्या अांमलबजािणीची ििण कायण िाही जमाबांदी आयक्त तथा िांचालक भूमी अभभलेख , महाराष्ट्र
राज्य, पणे याांच्या मार्णत केली जाईल.
िदर शाििं भिंणणय महाराष्ट्र शाििंाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला अिूिं त्याचा िांकेताक 201306101833424819 अिा आहे . हा आदे श भडजीटल
स्िाक्षरीिंे िाक्षाांभकत करुिं काढण्यात ये त आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािं िार ि िंािािंे .

Vidya
Hemant
Waghmare
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Waghmare
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND
FOREST, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Vidya Hemant
Waghmare
Date: 2013.06.10 13:05:58 +05'30'

(त्रिद्य ि घम रे )
क यासन अत्रिक री
प्रत,
1. जमाबांदी आयक्त तथा िांचालक भूभम अभभलेख , महाराष्ट्र राज्य, पणे

2. उपिांचालक भूभम अभभलेख िलग्िं जमाबांदी आयक्त, राष्ट्रीय भूभम अभभलेख
आधभिंकीकरण कायण क्रम
3. िभरष्ट्ठ ताांभत्रक िांचालक, राष्ट्रीय िूचिंा भिज्ञािं केंद्र, पणे
4. ताांभत्रक िांचालक, राष्ट्रीय भूभम अभभलेख आध भिंकीकरण कायण क्रम राष्ट्रीय िूचिंा
भिज्ञािं केंद्र, पणे
5. उपिभचि तथा तत्िम अभधकारी, माभहती तां त्र ज्ञािं िांचालिंालय, मांत्र ालय, मांबई
6. उपिभचि तथा तत्िम अभधकारी, भित्त भिभाग, मांत्र ालय, मांबई
7. िांचालक, महाराष्ट्र भरमोट िेनन्िग अप्लीकेशिं िेंटर
8. कायालय अभधक्षक, राज्य भूभम अभभलेख आध भिंकीकरण कायण क्रम-2, पणे
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