
राज्यातील जुन्या भूमि अमभलखे्यांच््य स्कॅनिंगचे 
काि मिंवडपात्र संस््ांिंा देण्यास व त्यासाठी 
येणाऱ्या खचास िंजुरी देण्याबाबत 

िहाराष्ट्र शासिं 
िहसूल व विं मवभाग 
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िादाि कािा रोड, हुतात्िा राजगुरु चौक, 

िंत्रालय, िंुबई 400032 
तारीख: 06 जून, 2014 

संदभण : 
1) शासिं मिंणणय, िहसूल व विं मवभाग, क्रिांक राभूअ2013/प्र.क्र.182/ल 1, 

मद.10/06/2013 
2) िहसूल व विं मवभागाचे शासिं पत्र क्र. राभूअ 2013/ प्र.क्र.182/ल १, मद.19/06/2013 
3) भूसंसाधिं मवभाग, ग्रािीण मवकास िंत्रालय, भारत सरकार यांच्या राष्ट्रीय भूमि अमभलखे 

आधुमिंकीकरण  कायणक्रिासंदभातील सिं 2008-09 च्या िागणदशणक सूचिंा 
4) भूसंसाधिं मवभाग, ग्रािीण मवकास िंत्रालय, भारत सरकार यांची पत्र 

क्र.18014/14/2007/एलआरडी, मद. 29.12.2008, मद. 3.03.2011,  
मद. 28.02.2014. 

प्रस्ताविंा- 
 ग्रािीण मवकास  िंत्रालय, भूसंसाधिं मवभाग,भारत सरकार यांचा राष्ट्रीय भूमि अमभलेख 
आधुमिंकीकरण  कायणक्रि असूिं त्यात  आधुमिंक भूमि अमभलेख कक्ष  उभारणे हा घटक  अंतभूणत  आहे. 
या घटकाकरीता कें द्र शासिंािें 50%  कें द्र महस्सा  व 50% राज्य महस्सा असे मिंधीचे प्रिाण ठरमवले आहे. 
या घटकासाठी कें द्र शासिंाकडूिं  संदभण क्र. 4 च्या पत्रांअन्वये रुपये 28,69,87,500/- मिंधी राज्य 
शासिंास प्राप्त झाला आहे. कें द्र शासिंाच्या िागणदशणक सूचिेंतील भाग 1 िधील अिुंक्रिांक 11 िध्ये 
आधुमिंक भूमि अमभलेख कक्ष  उभारणे या घटकांतगणत करावयाच्या कािािध्ये जुन्या अमभलेख्यांचे 
स्कॅनिंग करणे ही बाब अतंभूणत केली आहे. त्याअिुंषंगािें िहसूल  आमण  भूमि अमभलेख मवभागातील 
िहत्वाच्या भूमि अमभलेखयांचे  स्कॅनिंग   करावयाचे आहे. त्याकमरता तहमसलदार हवेली ,िुळशी व उप 
अधीक्षक, भूमि अमभलेख, हवेली ,िुळशी, मजल्हा पुणे यांच्या कायालयात प्दशी प्रकल्प राबमवण्यात 
आला. या प्दशी प्रकल्पाच्या यशस्वी अंिलबजावणीिंंतर, संपूणण राज्यातील भूमि अमभलेखयांच््य 
स्कॅनिंगचे  काि खाजगी संस््ांिार्ण त मिंमवदा प्रक्रीया राबवूिं करण्याचे ठरल ेव ते करण्यासाठी िहसूली  
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मवभागमिंहाय  मिंमवदा िागमवणे व दोिं संस््ाची मिंवड करणे अशा प्रकारे मिंमवदा प्रक्रीया राबमवण्याचे 
मद. 23/11/2012 रोजी िहसूल मवभागाच्या प्रकल्प अंिलबजावणी समितीच्या झालेल्या बैठकीत  
ठरमवण्यात आले. त्यािुंषंगािें  िहसूल मवभागमिंहाय मिंमवदा िागमवणे, स्कॅनिंगचे काि करण्यासाठी  
न्युिंति दराचा म्हणजेच  एल -1 मिंमवदाकार मिंवडणे व गुणािुंक्रिे व्ददतीय क्रिांकाचा न्युिंति दराचा 
मिंमवदाकार (एल -2 मिंमवदाकार) न्युिंति दरात (एल - 1 च्या दरात) काि करण्यास तयार असल्यास त्या  
िहसूली मवभागातील स्कॅनिंग करावयाच्या अमभलेखयांिध्ये दुस-या क्रिांकाची किाल पृष्ट्ठ संखया 
असलेल्या  मजल्हयाचे काि देणे अशय तरतुदी मिंमवदा कागदपत्रात( Request For Proposal )अंतभूणत 
करण्यात येऊिं िुखय समचव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चामधकार समितीच्या  मदिंांक  02/02/2013 
च्या बैठकीत मिंमवदा पत्रास िान्यता देण्यात आली आहे.  
 2. सदंभण क्र. 1 चा शासिं मिंणणय व संदभण क्र. 2 च्या शासिं पत्राअन्वये मदलेल्या िान्यतेिुंसार  संपूणण 
राज्यातील सवण तहमसलदार, उप अधीक्षक भूमि अमभलेख आमण िंगर भूिापिं अमधकारी यांच्या 
कायालयातील िहत्वाच्या भूमि अमभलेखयांचे स्कॅनिंग करण्याबाबतची  मिंमवदा मद.  22/07/2013  रोजी  
प्रमसध्द करण्यात आली. प्राप्त झालेल्या मिंमवदांचे तांमत्रक िुल्यिापिं जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक, 
भूमि अमभलेख, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील तांमत्रक िुल्यिापिं समितीिें केले.  िहसूल 
मवभागाच्या प्रकल्प अंिलबजावणी समितीिें मदिंांक 06/01/2014 च्या बैठकीत पडताळणी करुिं   सदर 
तांमत्रक िुल्यिापिंास  िान्यता मदली तसेच  पात्र असलेल्या मिंमवदाकारांचे आर्थ्क लखोटे  उघडूिं 
त्यांचे िुल्यिापिं केले. मद.06/02/2014 रोजी िुखय समचव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 
उच्चामधकार समितीच्या बैठकीत मिंमवदाकारांच्या अंमति मिंवडीबाबत मिंणणय झाला. वरील सवण 
कायणवाहीस अिुंसरूिं शासिं मिंणणय मिंगणमित करण्याची बाब मवचाराधीिं होती. 
शासिं मिंणणय - 

सांपूर्ण रयज््यतील सर्ण तहससलदयर, उप अधीक्षक भूमी असभलेख, नगर भूमयपन असधकयरी ्यांच््य 
कय्ाल्यतील महत्र्यच््य भूसम असभलेख्यांचे स्कॅननग करण््यबयबत सनसर्दय प्रसि्ेव्दयरे मे. कयव्ही डयटय 
मॅनेजमेंट सर्व्व्हसेस, मे. सरको इांडी्य सलसमटेड र् मे. सीएमसी सलसमटेड ्य सस््यांची सनर्ड करण््यत ्ेत 
असून त््यांनय पुढे नमूद केलेल््य सजल्ह्यतील भूसम असभलेख्यांचे स्कॅननगचे कयम करण््यस शयसन 
मयन््तय देत आहे.  

अ.
क्र. 

मवभाग  स्कॅनिंगचे काि करण्याकरीता मिंवड केलले्या संस््ेचे िंाव व  संस््ेला देण्यात आलले ेमजल्हे 
िे. कादही  डाटा िॅिेंजिेंट सर्व्दहसेस मलमिटेड िे. मरको इंडीया मलमिटेड िे. सी.एि.सी 

मलमिटेड 
1. अिरावती अिरावती,वामशि,यवतिाळ, 

अकोला 
बुलडाणा - 
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2. औरंगाबाद लातूर औरंगाबाद,बीड,उस्िािंाबाद, 
िंांदेड,परभणी, जालिंा,नहगोली 

- 

3. िंुबई  रत्िंामगरी,रायगड,ठाणे,िंुबई उपिंगर नसधुदुगण - 
4. िंामशक  जळगाव,िंामशक,धुळे,िंंदूरबार - अहिदिंगर 
5. िंागपूर िंागपूर,चंद्रपूर,भंडारा,गोंमदया, गडमचरोली वधा - 
6. पुणे  सातारा,सांगली,कोल्हापूर,सोलापूर पुणे - 

एकूण 22 11 1 
2.     स्कॅनिंग कािाच्या मिंमवदेत िंिूद केल्यािुंसार अमभलेखयांचे आकारिािं व पृष्ट्ठांच्या 
संखयेिुंसार सनसर्दय प्रसि्ेअांती अंमति झालेल्या दराचा मजल्हामिंहाय व मवभागमिंहाय तपशील पमरमशष्ट्ट 
'अ' ये्े मदला आहे. सदर पमरमशष्ट्टात िंिुद केल्यािुंसार संपूणण राज्यातील भूमि अमभलेखयांचे स्कॅनिंग 
करण्यासाठी  येणा-या रुपये 27,16,83,123/- (रुपये सत्तावीस कोटी सोळा लाख त्रयाऐशी हजार 
एकशे तेवीस र्क्त) खचास शासिं िान्यता  देत  आहे.  प्रत्यक्ष काि करतािंा मिंमवदेत िंिुद केलेल्या 
संखयेपेक्षा अमधक पृष्ट्ठे असली पमरमशष्ट्ट 'अ' मध््े नमुद केलेल््य  पृष्ट्ठांच्या ियादेत कयम करयर््यचे आहे 
तसेच पमरमशष्ट्ट 'अ' िध्ये ठरलेल्या दरातच सांस््ेलय काि करावयाचे आहे. भमवष्ट्यात कोणत्याही 
कारणािुळे दर वाढवूिं मिळणार िंाही.  
3. मिंवड करण्यात आलले्या संस््ांकडूिं स्कॅनिंगचे काि करण्याच्या अिुंषंगािें मिंमवदेतील अटी व 
शतीस अिुंसरुिं खालीलप्रिाणे कायणवाही करण्यात यावी  - 
3.1  जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प 

दयवस््ापिं संस््ा यांिंी मजल्हामधकारी यांिंा  मजल्हयातील तहमसलदार, भूमि अमभलेख व िंगर 
भूिापिं अमधकारी यांच्या कायालयातील स्कॅनिंग करावयाच्या कािाचा तपशील देण्यात यावा. 

3.2 स्कॅनिंगच्या कािाकमरता पमरच्छेद क्र.1 प्रमयरे्  मिंवड केलेल्या संस््ेस जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र 
राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा यांिंी   इरादा 
पत्र (Letter of Intent) द्यावे. 

.3 3  जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प 
दयवस््ापिं संस््ा यांिंी स्कॅनिंगच्या कािाकरीता मिंवडलेल्या संस््ेस मदलेल्या  उपरोल्लेमखत 
इरादा पत्रािुंसार  (Letter Of Intent ) संबंमधत मजल्हामधकारी यांिंी त्यांच्या मजल्हयात काि 
करण्याकरीता  मिंवडलेल्या  संस््ेबरोबर  करारिंािा करावा. सदर करारिंाम्याचा िसुदा 
जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प 
दयवस््ापिं संस््ा यांिंी तयार करुिं  सवण संबंमधत मजल्हामधकारी  यांिंा पाठवावा. 
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3.4   मजल्हामधकारी यांिंी मिंवडलेल्या संस््ेबरोबर  करारिंािा करतािंा संस््ेकडूिं मिंमवदेतील अटी 
व शतीप्रिाणे बँकेचे हिीपत्र (Performance Bank Guarantee) जिा करुिं घ्यावे. 

3.5   मजल्हामधकारी यांिंी त्यांच्या मजल्हयाकरीता मिंवडलेल्या संस््ेस त्यांच्या स्वाक्षरीिें कायारंभ 
आदेश  (Work Order) दयावा.  

3.6  सदर प्रकल्पयच््य अांमलबजयर्र्ीसयठी मजल्हामधकारी त््य सजल्ह्यचे प्रमुख् रयहतील र् मिंमवदेतील 
अटी व शती र् करयरमयन््यिुंसार  अंिलबजावणी करतील.  त्यांच्या िागणदशणिं व मिंयंत्रणाखाली 
िहसूल व भूमि अमभलेख मवभागाच्या स्कॅनिंग प्रकल्पाचे सवण काि करण्यात  येईल. मजल्हामधकारी 
यांनय मजल्हा अधीक्षक, भूमि अमभलेख तसेच िंगर भूिापिं अमधकारी   भूमि अमभलेख मवभागाशी 
सांबसधत सदरहु कािात सहाय्य करतील. 

३.7  मजल्हामधकारी यांिंी प्राप्त झालेला मिंधी व त्याचा मवमिंयोग  याचे  मवमहत पध्दतीिें स्वंतत्र लेखे  
ठेवावेत. 

.3 8     सदर कािाच्या  प्रदािंाच्या कायणपध्दतीबाबत स्वतंत्र आदेश मिंगणमित करण्यात येतील. 
३.9  स्कॅनिंग कािाकरीता पुरमवण्यात येणा-या मिंधीच्या वापराबाबतचे प्रिाणपत्र (Utilization Certificate)  

मजल्हामधकारी यांिंी जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई 
िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा यांच्याकडे  पाठवावे. 

.3 10 मजल्हामधकारी यांिंी  मजल्हयातील कािाचा िामसक प्रगती अहवाल वेळोवेळी  मवमहत केलेल्या  
िंिुन्यात संबंमधत मवभागीय आयुक्त तसेच जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय 
कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा यांिंा सादर करावा. जिाबंदी आयुक्त, 
िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा यांिंी 
सवण मजल्हयाचा एकमत्रत तै्रमयससक अहवाल शासिंास सादर करार्य. मवभागीय आयुक्त यांिंी सदर 
कािाच्या दजाबाबत तसेच प्रगतीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा व प्रभावी पयणवेक्षण करावे. 

  4. जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प 
दयवस््ापिं संस््ा हे या प्रकल्पाच्या अंिलबजावणीचे िुखय मिंयंत्रक अमधकारी आहेत. या प्रकल्पाच्या  
अंिलबजावणीबाबत  जिाबंदी आयुक्त, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे त्ा िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि 
प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा यांिंी  घालूिं मदलेली कायणपध्दत व  मदलले्या िागणदशणक सचुिंांची सवण के्षमत्रय 
कायालयांिंी  काटेकोरपणे  अंिलबजावणी करावी. 
5. यासाठी होणारा खचण ई िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा राष्ट्रीय भूमि अमभलेख 
आधुमिंकीकरण कायणक्रि (NLRMP) िहाराष्ट्र राज्य (MAHABHOOMI PRAKALP VYAVASTHAPAN 
SANSTHA NLRMP MAHARASHTRA ST) यांिंा िागणी क्र.सी 1, 2029 जिीिं िहसूल(00) 
(06)जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख (िहाराष्ट्र राज्य)पुणे (2029 0832) राष्ट्रीय भूमि 
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अमभलेख आधुमिंकीकरण कायणक्रि 50टक्के कें द्र पुरस्कृत योजिंा (50 टक्के कें द्र महस्सा) 13 कायालयीिं 
खचण  व " िागणी क्र.सी 1, 2029 जिीिं िहसूल(00)(06)जिाबंदी आयुक्त आमण संचालक भूमि अमभलेख 
(िहाराष्ट्रराज्य) पुणे (2029 0814) राष्ट्रीय भूमि अमभलेख आधुमिंकीकरण कायणक्रि 50 टक्के कें द्र 
पुरस्कृत योजिंा (50 टक्के राज्य महस्सा) 13 कायालयीिं खचण”या लेखामशषाखाली देण्यात आलेल्या 
/देण्यात येणाऱ्या मिंधीतूिं तसेच कें द्र शासिंाकडूिं सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त मिंधीतूिं करण्यात यावा. 
6. हा शासिं मिंणणय सािान्य प्रशासिं मवभाग(िामहती तंत्रज्ञािं संचालिंालय) व मिंयोजिं मवभाग 
यांच्या सहितीिें व मवत्त मवभागािें त्यांच्या अिंौपचामरक संदभणक्र.138/2014/दयय 10, मद.02.05.2014 
अन्वये मदलेल्या सल्ल्यास अिुंसरुिं मिंगणमित करण्यात येत आहे. 
7.    सदर शासिं मिंणणय िहाराष्ट्र शासिंाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस््ळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूिं त्याचा संकेताक असा 201406061314235919 आहे. हा आदेश मडजीटल 
स्वाक्षरीिें साक्षांमकत करुिं काढण्यात येत आहे.  

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुंसार व िंांवािें. 

( स्र्य. सश.  क्षसत्र्  ) 
अपर मुख् ससचर् 

 
प्रमत, 

1. अपर िुखय समचव (मिंयोजिं), मिंयोजिं मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
2. अपर िुखय समचव (मवत्त), मवत्त मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
3. प्रधािं समचव(िामहती तंत्रज्ञािं), सािान्य प्रशासिं मवभाग, िंत्रालय, िंुबई 
4. सवण मवभागीय आयुक्त 
5. िुखय कायणकारी अमधकारी, ई िहाभूमि प्रकल्प दयवस््ापिं संस््ा,राष्ट्रीय भूमि अमभलखे 

आधुमिंकीकरण कायणक्रि(NLRMP) िहाराष्ट्र राज्य, 2रा िजला,  प्रशासकीय इिारत, 
मवधािंभविंासिोर, पुणे 411001. 

6. जिाबंदी आयुक्त  आमण  संचालक, भूमि अमभलखे (िहाराष्ट्र राज्य) पुणे 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. सवण मजल्हामधकारी (िंुबई शहर वगळूिं) 
8. िहालखेापाल (लखेा व अिुंजे्ञयता/ लखेा पमरक्षा) िहाराष्ट्र - 1, िंुबई 
9. िहालखेापाल (लखेा व अिुंजे्ञयता/ लखेा पमरक्षा) िहाराष्ट्र -2,  िंागपूर 
10. सवण उपसंचालक, भूमि अमभलखे मवभाग 
11. सवण मजल्हा अधीक्षक, भूमि अमभलखे मवभाग 
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रिभाग  रिल्हा  संस्था  

 रिल्हा  व ववभाग रिहाय  पृष्ाांची  संख्या ि आकािमािािुसाि कामाचा दि 
  

एकूण पृष्ठ 
संख्या 

स्कॅनिग 
कामाची एकूण 
रकमत 
 रुपये 

अ े4 लीगल  अ े3 अ े2 अ े1 अ े0 

संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये 

पुणे 

कोल्हापूि मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 1,21,81,718 0.79 1,54,672 0.97 26,28,239 1.42 - 8.00 - 8.00 16,184 8.19 1,49,80,813 1,36,38,235 

पुणे मे.रिको इंरडया रल. 15,41,437 0.79 3,22,028 0.97 14,16,454 1.42 - 8.00 - 8.00 1,935 8.19 1,71,54,754 1,45,16,906 

सांगली मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 84,66,426 0.79 1,91,489 0.97 10,50,565 1.42 - 8.00 - 8.00 15,247 8.19 97,23,727 84,90,896 

सातािा 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 2,13,11,087 0.79 2,64,189 0.97 18,42,902 1.42 - 8.00 - 8.00 3,335 8.19 2,34,21,513 1,97,36,257 

सोलापूि 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 89,17,996 0.79 1,55,335 0.97 14,98,376 1.42 - 8.00 - 8.00 1,266 8.19 1,05,72,973 93,33,954 

पुणे रिभाग 
एकूण  (अ) -- 

 -- 
6,62,91,564 0.79 10,87,713 0.97 84,36,536 1.42 - 8.00 - 8.00 37,967 8.19 7,58,53,780 6,57,16,248 

कोकण 

मंुबई 
उपिगि 

मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 8,76,683  

       
0.97  

               
17,477  

        
1.12  

            
167588  

         
1.84         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00                -    

     
8.21  

           
10,61,748  

           
11,78,319  

ठाणे मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

        
11,50,040  

       
0.97  

        
78,22,707  

        
1.12  

            
4,79,862  

         
1.84         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

       
1,013  

     
8.21  

           
94,54,622  

         
1,07,68,23  

ित्िारगिी मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

        
85,05,175  

       
0.97  

         
96,50,426  

        
1.12  

             
6,46,443  

         
1.84         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

       
2,748  

     
8.21  

        
1,88,04,792  

         
2,02,70,513  

िायगड 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

        
40,42,268  

       
0.97  

        
27,70,286  

        
1.12  

            
2,25,687  

         
1.84         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

       
2,431  

     
8.21  

           
70,40,672  

           
74,58,943  

नसधुदुगग मे.रिको इंरडया रल. 
        
79,11,181  

       
0.97  

         
31,27,635  

        
1.12  

             
3,47,253  

         
1.84         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

       
1,642  

     
8.21  

        
1,13,87,711  

         
1,18,29,223  

कोकण 
रिभाग 
एकूण ( ब) 

 
 

--  -- 
   
2,24,85,347   0.97 

    
2,33,88,531   1.12 

       
18,66,833   1.84        -     8.00 

           
-     8.00       7,834   8.21 

      
4,77,4८,545  

   
5,15,05,231  
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रिभाग  रिल्हा  संस्था  

 रिल्हा  व ववभाग रिहाय  पृष्ाांची  संख्या ि आकािमािािुसाि कामाचा दि 
  

एकूण पृष्ठ 
संख्या 

स्कॅनिग 
कामाची एकूण 
रकमत 
 रुपये 

अ े4 लीगल  अ े3 अ े2 अ े1 अ े0 

संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये 

िारिक 

िारिक 

 
 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

      
1,07,92,096  

       
0.87  

         
11,16,971  

        
1.23  

         
16,16,798  

         
1.39         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

             
79  

     
8.21  

         
1,35,25,944  

         
1,30,10,996  

अहमदिगि मे. सी.एम.सी.रल. 
     
1,38,44,858  

       
0.87  

         
17,43,117  

        
1.23  

         
16,11,496  

         
1.39         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

       
2,374  

     
8.21  

        
1,72,01,845  

         
1,64,48,530  

िळगांि 

 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल.       

1,62,19,138  
       
0.87  

        
36,18,149  

        
1.23  

            
8,32,735  

         
1.39         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

     
21,599  

     
8.21  

         
2,06,91,621  

         
1,98,95,803  

धुळे 

 
 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

        
30,95,993  

       
0.87  

            
3,80,976  

        
1.23  

             
2,61,709  

         
1.39         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

           
341  

     
8.21  

           
37,39,019  

           
35,28,690  

िंदुिबाि 

 
 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 

        
19,50,784  

       
0.87  

            
6,72,657  

        
1.23  

             
3,56,455  

         
1.39         -    

        
8.00  

           
-    

     
8.00  

           
371  

     
8.21  

           
29,80,267  

            
30,23,069  

नाविक 
रिभाग 
एकूण  (क)     

   
4,59,02,869  

       
0.87  

      
75,31,870   1.23 

       
46,79,193   1.39        -     8.00 

           
-     8.00    24,764   8.21 

      
5,81,38,706  

       
5,59,07,087  
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रिभाग  रिल्हा  संस्था  

रिल्हा  व ववभाग रिहाय  पृष्ाांची  संख्या ि आकािमािािुसाि  कामाचा  दि 
 

 एकूण पृष्ठ संख्या  
स्कॅनिग 
कामाची एकूण 
रकमत रुपये 

अ े4 लीगल अ े3 अ े2 अ े1 अ े0 

संख्या दि रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये संख्या दि 

रुपये संख्या दि 
रुपये 

औिंगाबाद 

औिंगाबाद मे.रिको इंरडया रल. 
        
33,24,570  

       
1.03  

            
4,30,149  

        
1.03  

             
3,27,141  

         
0.96         -    3.25 

           
-    3.25 

       
1,233  

     
5.25             40,83,093  

           
41,87,889  

िालिा मे.रिको इंरडया रल. 
        
24,21,347  

       
1.03  

            
1,90,196  

        
1.03  

             
3,12,003  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25        
1,198  

     
5.25             29,24,744 

            
29,95,702  

पिभणी मे.रिको इंरडया रल. 
        
19,64,195  

       
1.03  

            
3,80,593  

        
1.03  

             
2,10,477  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25               
-    

     
5.25             25,55,265  

            
26,17,190  

नहगोली मे.रिको इंरडया रल. 
        
14,07,813  

       
1.03  

            
2,31,061  

        
1.03  

            
1,38,910  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25        
1,411  

     
5.25             17,79,195  

           
18,28,802  

िांदेड मे.रिको इंरडया रल. 
        
29,78,127  

       
1.03  

            
7,86,273  

        
1.03  

             
3,22,060  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25     
35,184  

     
5.25             41,21,644  

            
43,71,226  

बीड मे.रिको इंरडया रल. 
        
29,67,030  

       
1.03  

        
23,01,258  

        
1.03  

             
7,16,171  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25        
1,324  

     
5.25           59,85,783  

           
61,20,812  

उस्मािाबाद मे.रिको इंरडया रल. 
        
31,84,479  

       
1.03  

            
7,87,431  

        
1.03  

             
2,29,243  

         
0.96         -    

3.25            
-    

3.25            
703  

     
5.25             42,01,856  

           
43,14,831  

लातूि मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 35,40,922 1.03 7,02,240 1.03 2,97,525 0.96 - 3.25 - 3.25 1,015 5.25 45,41,702 46,61,410 

औरांगाबाद 
रिभाग 
एकूण 
(ड) 

-- -- 2,17,88,483 1.03 58,09,201 1.03 25,53,530 0.96 -- 

 
 
3.25 - 

 
 
3.25 42,068 5.25 3,01,93,282 3,10,97,860 
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अमरावती 

अमरावती मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 32,27,170 1.16 28,284 1.01 43,88,762 1.34   - 8.00 1,235 8.23 76,45,451 96,63,189 

अकोला 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 34,20,831 1.16 15,358 1.01 12,19,930 1.34 - 8.00 - 8.00 - 8.23 46,56,119 56,18,382 

बुलढाणा मे.रिको इंरडया रल. 15,52,371 1.16 44,642 1.01 75,12,132 1.34 - 8.00 - 8.00 2,771 8.23 91,11,916 1,19,34,901 

यितमाळ 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 43,30,202 1.16 33,020 1.01 59,24,513 1.34 - 8.00 - 8.00 41,321 8.23 1,03,29,056 1,33,35,304 

िारिम 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 22,44,271 1.16 12,893 1.01 23,67,173 1.34 - 8.00 - 8.00 575 8.23 46,24,912 57,93,120 

अमरावती 
रिभाग 
एकूण  इ  --  -- 

1,47,74,845 1.16 1,34,197 1.01 2,14,12,510 1.34 - 8.00 - 8.00 45,902 8.23 3,63,67,454 4,63,44,896 

िागपूि 

िागपूि मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 28,11,738 1.34 4,25,327 1.05 18,98,785 1.34 - 8.00 - 8.00 56,043 8.27 51,91,893 72,22,170 

िधा मे.रिको इंरडया रल. 13,20,478 1.34 2,53,192 1.05 14,44,912 1.34 - 8.00 - 8.00 909 8.27 30,19,491 39,78,992 

भंडािा 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 6,93,576 1.34 2,80,945 1.05 10,39,353 1.34 - 8.00 - 8.00 1,065 8.27 20,14,939 26,25,925 

चंद्रपुि 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 7,02,880 1.34 2,90,611 1.05 10,01,628 1.34 - 8.00 - 8.00 1,934 8.27 19,97,053 26,05,176 

गडरचिोली 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 4,60,551 1.34 2,65,032 1.05 10,05,874 1.34 - 8.00 - 8.00 2,968 8.27 17,34,425 22,67,838 

गोंरदया 
मे.कार्व्ही डेटा मॅिेिमेंट 
सर्व्र्व्हसेस रल. 5,89,335 1.34 3,00,402 1.05 9,69,602 1.34 - 8.00 - 8.00 883 8.27 18,60,222 24,11,700 

नागपरू 
रिभाग 
एकूण  ई  --  -- 

65,78,558 1.34 18,15,509 1.05 73,60,154 1.34 - 8.00 - 8.00 63,802 8.27 1,58,18,02े3े 2,11,11,801 

सिग 
रिभाग 

अ  +ब+ क 
ड+ इ +ई              26,41,19,790 27,16,83,123 
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