राज्यातील

ग्रामपंचायतींमध्ये

“आपले

सरकार सेवा केंद्र (ASSK)” उभारणी व
अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्गक सूचना.

महाराष्ट्र र्ासन
ग्राम ववकास ववभार्
र्ासन वनणगय क्रमांकः संग्राम-2015/प्र. क्र.93/संग्राम कक्ष
बांधकाम भवन, मर्गबान पथ, फोर्ग
मंत्रालय, मंबई - 400 001
तारीख: 11 ऑर्स्र्, 2016

प्रस्तावना
केंद्र र्ासनाच्या मार्गदर्गक सूचनांनसार पंचायती राज संस्थांच्या कारभारामध्ये ई-पंचायत
प्रकलपांतर्गत अवभप्रेत असलेली एकसत्रता व पारदर्गकता आणणे, नार्वरकांना ववववध प्रर्ासकीय
ववभार्ांतर्गत आवश्यक असलेले सेवा-दाखले तयांच्या रवहवासी क्षेत्रात कालबध्द स्वरूपात वमळणे,
तसेच इतर व्यावसावयक सेवा, जास्तीत जास्त प्रकारच्या बँककर् सेवा (सवग G2C व B2C सेवा) ग्रामीण
जनतेला एकाच केंद्रावर वमळाव्या या हेतूने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये “आपले सरकार सेवा केंद्र
(ASSK)” स्थापन करण्याचा राज्य र्ासनाचा मानस आहे.
यापूवी ई-पंचायत (विवजर्ल इंविया मधील एक वमर्न मोि ववकास कायगक्रम), हा प्रकलप
राज्यात संग्राम (संर्णकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने सन 2011 ते सन 2015 या कालावधीत
महाराष्ट्रात राबववण्यात आला. या प्रकलपासाठी महाऑनलाईन (महाराष्ट्र र्ासन व र्ार्ा कन्सलर्न्सी
यांची सहभार्ीदारी कंपनी) ही अंमलबजावणी यंत्रणा होती. आता सदर प्रकलपाचा पढील र्प्पा राज्य
र्ासनाचे ग्रामववकास ववभार्, मावहती तंत्रज्ञान संचालनालय व CSC-SPV e-Governance Services
India Ltd. (केंद्र र्ासनाद्वारे प्रेवरत उपक्रम) यांच्या संयक्त माध्यमातून आपले सरकार सेवा केंद्र या
नावाने राबववण्याचे प्रस्ताववत आहे .

र्ासन वनणगय
1. महाराष्ट्र वजलहा पवरषद व पंचायत सवमती अवधवनयम 1961 च्या कलम 261 नसार व महाराष्ट्र
ग्रामपंचायत अवधवनयम 1958 च्या कलम 153 (अ) व (ब) नसार राज्यर्ासनास पंचायत राज
संस्थांना

ववकास

योजनांसाठी

मार्गदर्गन

करण्याच्या

अवधकारानसार,

राज्यातील

ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्राची अंमलबजावणी सरू करण्याबाबत पढील प्रमाणे
मार्गदर्गक सचना वनर्गवमत करण्यात येत आहेत.
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1.1 महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अवधवनयम 1958 मधील अनसूची 1 मध्ये असाधारण राजपत्र क्र. 197 क्र.
व्व्हपीएम-2015/प्र.क्र. 172/पंरा-3 वद. 25 ऑर्स्र्, 2015 अन्वये केलेली सधारणा क्र. 80 व
वजलहा पवरषद, पंचायत सवमती अवधवनयम 1961 मधील अनसूची 1 मध्ये असाधारण राजपत्र क्र.
198 क्र. र्ेिपीएम-2015/प्र.क्र.139/पंरा-1 वद. 25 ऑर्स्र्, 2015 अन्वये केलेली सधारणा क्र.
130 नसार अनक्रमे, ग्रामपंचायती व वजलहा पवरषदे च्या कायगक्षत्र
े ात नार्वरकांना दयावयाच्या
सेवांसाठी मावहती व तंत्रज्ञानाचा वापर, मावहती संकलन करणे, संर्णकीकरणासाठी हािग वअ
े र,
सॉफ्र्वेअर यांची खरेदी अथवा दे खभाल, दरूस्ती आवण आवश्यक असलेले तांवत्रक मनष्ट्यबळ
वनयक्त करणे या बाबींसाठी अवधकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
1.2 आपले सरकार सेवा केंद्र माध्यमातून केंद्रर्ासनाचा ई-पंचायत प्रकलप (11 NIC आज्ञावली),
ग्रामपंचायत लेखासंवहता 2011 चे 1 ते 33 रवजस्र्र विवजर्ाईज्ि व ऑनलाईन करणे,
ग्रामपंचायतींद्वारे वदलया जाणाऱ्या सेवा ऑनलाईन करणे इ. कामकाज करण्यात येईल.
ग्रामपंचायत पातळीवर CSC-SPV (Common Services Centres -Special Purpose Vehicle)
या केंद्रर्ासनाद्वारे प्रेवरत कंपनीच्या माध्यमातून सदर प्रकलप राबववण्याचा वनणगय र्ासनाने घे तला
आहे व यासाठी ग्रामववकास ववभार्, मावहती तंत्रज्ञान ववभार् व प्रस्तत कंपनी यांचेसमवेत वत्रपक्षीय
करारनामा करण्यात येत आहे.
1.3 या प्रकलपामळे पंचायती राज संस्थांचा कारभार संर्णकीकृत होऊन ई-पंचायत प्रकलपांतर्गत
अवभप्रेत असलेली एकसत्रता व पारदर्गकता आणणे र्क्य होईल. तसेच ग्रामपंचायतीद्वारा दे ण्यात
येणारी G2C सेवा नार्वरकांना आता आपले सरकार सेवा केंद्रामाफगत उपलब्ध होतील. र्ासनाच्या
इतर ववभार्ांमाफगत दे ण्यात येणाऱ्या सेवा तसेच ग्रामीण नार्वरकांना आवश्यक असलेलया इतर
व्यवसावयक सेवा (र्ासन सेवांव्यवतवरक्त) उदा. रेलवे, बस आरक्षण, िीर्ीएच वरचाजग, बँककर् सेवा,
आर्थथक समावेर्न, ई-कॉमसग, पॅनकािग , आधार नोंदणी, ववमा हप्ते भरणे, पासपोर्ग , ईलेक्रीवसर्ी
बील, पोस्र् ववभार्ाच्या सेवा इ. सेवा सध्दा या केंद्रांवर उपलब्ध असतील व तयामाध्यमातून सदर
केंद्र भववष्ट्यात स्वयंपूणग (Self-Sustainable) बनण्यासाठी प्रयतन केले जातील.
2. या प्रकलपांतर्गत राज्यात खालीलप्रमाणे आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येतील.
2.1 राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे अंदाजपत्रकाची / उतपन्न (येथे उतपन्न म्हणजे ग्रामपंचायतींचे
स्वत:चे उतपन्न + 14 व्या ववत्त आयोर्ातून प्राप्त वनधी + आवदवासी ववभार्ाकिू न प्राप्त वनधी व इतर
कोणताही मक्त वनधी ज्याचा पूणगपणे खचग करण्याचा ग्रामपंचायतींना संपूणग अवधकार आहे, असे
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समजण्यात यावे) सवगसाधारणपणे रू. 15 लाख ककवा तयापेक्षा जास्त आहे, अर्ा ग्रामपंचायतींकिे
वकमान एक स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येईल.
2.2 या व्यवतवरक्त ज्या ग्रामपंचायतींचे उतपन्न रू. 15 लाखापेक्षा कमी असून सध्दा ग्रामपंचायतीला
स्वत:चे स्वतंत्र आपले सरकार सेवा केंद्र उभारायचे असेल व तयासाठी सवग आर्थथक जबाबदारी
घेण्याची तयारी असेल, अर्ी ग्रामपंचायत याबाबत स्वेच्छे ने वनणगय घेऊ र्केल.
2.3 राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे उतपन्न रू. 15 लाखापेक्षा कमी आहे, आवण ज्यांनी स्वतंत्र आपले
सरकार सेवा केंद्र (ASSK) उभारण्याबद्दल स्वेच्छे ने वनणगय घेतला नाही, तयांना तयांच्या भौर्ोवलक
स्थळांनसार एकवत्रत करून ग्रामपंचायतींच्या क्लस्र्सगची (र्र्) वनर्थमती करण्यात येईल व तेथे
आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्यात येईल. सदर क्लस्र्सग तयार करण्याचे अवधकार मख्य
कायगकारी अवधकारी,

वजलहा पवरषद यांना दे ण्यात येत आहेत. हे क्लस्र्सग तयार करताना

कोणतयाही एका क्लस्र्रमध्ये एका र्णापेक्षा अवधक र्णांतील ग्रामपंचायतींचा समावेर् असू नये
याची दक्षता घ्यावी. तसेच क्लस्र्सगमध्ये पाच वकलोमीर्र पेक्षा जास्त अंतरावरील ग्रामपंचायतीचा
समावेर् करू नये. ही सवग बंधने पाळताना सवगच क्लस्र्सगचे एकूण उतपन्न रू. 15 लाखापयंत
आणणे र्क्य नसलयास या मयादे च्या जवळपास आणण्याचा प्रयतन करावा. मख्य कायगकारी
अवधकारी, वजलहा पवरषद यांनी अंवतमत: भौर्ोवलक पवरव्स्थती व ग्रामपंचायतीची आर्थथक क्षमता
लक्षात घेऊन क्लस्र्सग तयार करावीत.
2.4 ज्या ग्रामपंचायतींचे उतपन्न रू. 15 लाखापेक्षा जास्त आहे , ती ग्रामपंचायत स्वेच्छे ने एकापेक्षा जास्त
आपले सरकार सेवा केंद्राची (ASSK) मार्णी मख्य कायगकारी अवधकारी, वजलहा पवरषद यांचेकिे
नोंदवू र्केल, अर्ी मार्णी प्राप्त र्ालयावर संबंवधत मख्य कायगकारी अवधकारी, वजलहा पवरषद
यांनी तया ग्रामपंचायतीतील कामाची व्याप्ती बघून मान्यता दयावी.
2.5 उपरोक्त सवग ग्रामपंचायतींनी आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव संपूणग मावहतीसह
ग्रामसभेत ठे वावा व ग्रामसभेची मंजूरी घ्यावी. यासाठी लार्णारा वनधी या र्ासन वनणगयात ववहीत
केलयाप्रमाणे (पवरच्छे द क्र. 7.1.1) वजलहा स्तरीय वनधीत वर्ग करण्यास मंजूरी घ्यावी. सदर
कायगवाही वद. 1 सप्र्ें बर 2016 पयंत पूणग करावी.
3. आपले सरकार सेवा केंद्रातून पढील प्रमाणे सेवा अपेवक्षत आहे .
3.1 ग्रामपंचायतींच्या प्रर्ासनाचे संर्णकीकरण (G2G) करणे:
3.1.1 ग्रामपंचायतींच्या लेखा संवहता 2011 मधील दै नंवदन कामकाजाचे 1 ते 33 नमूने संर्णकीकृत
करणे.
3.1.2 ई पंचायत कायगक्रमाअंतर्गत NIC आज्ञावली वापरणे.
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1. नॅर्नल पंचायत विरेक्र्री /लोकल र्व्हगनगमेन्र् विरेक्र्री
2. नॅर्नल पंचायत प्रोफाईलर/ एवरया प्रोफाइलर
3. प्लॅन प्लस
4. वप्रयासॉफ्र्
5. ॲक्र्न सॉफ्र्
6. ॲसेर् विरेक्र्री
7. सर्थवस प्लस
8. रेवनर् मॅनेजमेन्र्
9. सोर्ल ऑिीर् व वमकर्र् मॅनेजमेंर्
10. नॅर्नल पंचायत पोर्ग ल
11. बेवसक GIS प्रणाली
3.2 ग्रामपंचायतीद्वारा दे ण्यात येणारे दाखले / प्रमाणपत्र (G2C) संर्णकीकृत करणे व ववतरीत करणे.
क्र

दाखले/ प्रमाणपत्र

1

जन्मनोंदणी व प्रमाणपत्र

2

मृतयची नोंदणी व प्रमाणपत्र

3

रवहवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र

4

वववाहाचा दाखला

5

नोकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र

6

मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र

7

मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र/ प्रत

8

नादे य प्रमाणपत्र

9

बेरोजर्ार प्रमाणपत्र

10

वीजेच्या जोिणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र

11

कोणतयाही योजनेचा फायदा घेतला नसलयाचे प्रमाणपत्र

12

र्ौचालय दाखला

13

जॉब कािग

14

बांधकामासाठी अनमती प्रमाणपत्र

15

नळजोिणीसाठी अनमती प्रमाणपत्र
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16

चारीत्र्याचा दाखला

17

वनराधारयोजनेसाठी वयाचा दाखला

18

दावरद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र

19

हयातीचा दाखला

3.3 ग्रामपंचायतींर्ी संबंवधत नसलेलया व लोकांसाठी उपयोर्ी इतर सेवा (B2C) संर्णकीकरणामाफगत
उपलब्ध करणे.
उदा. रेलवे, बस आरक्षण, िीर्ीएच वरचाजग, बँककर् सेवा, आर्थथक समोवर्न, ई-कॉमसग,
पॅनकािग , आधार नोंदणी, ववमा हप्ते भरणे, पासपोर्ग , वीज बील भरणे, पोस्र् ववभार्ाच्या सेवा इ. सवग
बाबी आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे राबववण्यात येतील.
4. आपले सरकार सेवा केंद्राचे व्यवस्थापन :4.1 आपले सरकार सेवा केंद्राचे संपण
ू ग व्यवस्थापन CSC-SPV कंपनीमाफगत करण्यात येईल. यासाठी
ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात ककवा पवरसरातील ग्रामोद्योजक आपले सरकार सेवा केंद्रचालक म्हणून
वनवि CSC-SPV च्या केंद्रीय स्तरावरील वनवि प्रवक्रयेद्वारे वनष्ट्पक्ष व न्यायोवचत पध्दतीने करण्यात
येईल.
4.2 आपले सरकार सेवा केंद्रास ग्रामपंचायतींची जार्ा, ग्रामपंचायतींची इलेक्रीवसर्ी, ग्रामपंचायतींचे
इंर्रनेर् कनेक्र्ीव्हीर्ी या सववधा वापरण्याची मभा असेल.
4.3 संग्राम प्रकलपांतर्गत खरेदी करण्यात आलेले (संर्णक, कप्रर्र कम स्कॅनर, वेब कॅमेरा) हािग वअ
े रची
5 वषाची ऑनसाईर् वॉरंर्ी (2017 पयंत वैध) आहे. तयानसार सदरील हािग वअ
े र वापरता येईल.
नवीन हािग वअ
े र खरेदी करण्याची र्रज भासलयास तयासाठी येणारा खचग संबंवधत ग्रामपंचायत
तयांच्या स्ववनधीतून करेल.
5. आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी दयावयाचा मोबदला:5.1 वरील पवरच्छे द (3) मधील बाब (3.1) आवण (3.2) साठी ग्रामपंचायत CSC-SPV कंपनीला
खालीलप्रमाणे ठोक मोबदला दे ईल.
5.2 ग्रामपंचायतींच्या G2G व G2C [पवरच्छे द (3) मधील बाब (3.1) आवण (3.2)] कामांसाठी आपले
सरकार सेवा केंद्रासाठी रू. 6000/- प्रवत आपले सरकार सेवा केंद्र प्रवत माह मोबदला वनवित
करण्यात येत आहे. या मोबदलयाप्रमाणे पवरपूणग सेवा ग्रामपंचायतीत व ग्रामस्थांना वमळाव्या
यासाठी सेवा स्तर (SLA) करारात ववर्द करण्यात येईल. पवरच्छे द (3.2) मध्ये नमूद सेवस
े ाठी
ग्रामपंचायत संबंवधत सेवा केंद्राला ठोक रक्कम देत असलयामळे या सेवस
े ाठी वमळणाऱ्या सेवा
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र्लकाची संपूणग रक्कम ग्रामपंचायतीला ववहीत होईल. पवरच्छे द (3.3) मध्ये नमूद सेवांसाठी केंद्रास
प्राप्त होणारी रक्कम ग्रामपंचायती, CSC-SPV व केंद्रामध्ये कंपनीर्ी होणाऱ्या करारात नमूद
केलयाप्रमाणे राहील.
5.3 वरील मोबदलया व्यवतवरक्त या केंद्रासाठी लार्णारा कंझ्यमेबलस इ. खचग प्रथम वषाकरीता
रू. 2700/- प्रवत केंद्र प्रवत माह वनवित करण्यात येत आहे. एक वषाच्या कंझ्यमेबलस इ. वापराच्या
प्रतयक्ष अभ्यासानंतर उपरोक्त खचग मावहती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वनवित केलयानसार
असेल.
5.4 वरील मोबदलया व्यवतवरक्त आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी प्रवर्क्षण, राज्य, तालका व वजलहा
पातळीवरील सहाय्यासाठी रू. 1300/- प्रवत केंद्र प्रवत माह व कंपनीची व्यवस्थापन फी कवरता
रू. 450/- प्रवत केंद्र प्रवत माह वनवित करण्यात येत आहे.
5.5 नजीकच्या काळात संग्रामसॉफ्र्वेअर तसेच ववववध सॉफ्र्वेअरमध्ये (मर्ांरारोहयो, आम आदमी
ववमा योजना, आवाससॉफ्र् इ.) िे र्ा भरण्याची जबाबदारी या केंद्रांना दे ता येईल. याबाबतच्या
िे र्ा एन्रीचा मोबदला, संबंवधत िे र्ा एन्रीचे स्वरूप (उदा. Numeric, Alpha-numeric,
Boolean) पाहू न वनवित करण्यात येईल. तसेच राज्यर्ासनाचे ववववध ववभार्ाकिू न मार्णी
र्ालयानंतर ववभार्ाच्या काही योजनांचे िे र्ा एन्री करण्याचे काम सेवा केंद्रातून करण्यात आले
तर तयाचा मोबदला वरीलप्रमाणे िे र्ा एन्रीचे स्वरूप पाहू न वनवित करण्यात येईल.
5.6 14 व्या ववत्त आयोर्ातून प्राप्त वनधी अंतर्गत ग्रामपंचायत ववकास आराखियांतर्गत (GPDP)
करावयाच्या कामांचे वनयोजन व व्यवस्थापन यासाठी आवश्यक िे र्ा एन्री / संर्णकीकरण करणे
आवश्यक आहे व हे काम या केंद्राच्या माध्यमातून होणार आहे. सबब, ग्रामपंचायत तयांना
वमळालेलया 14 व्या ववत्त आयोर्ातून प्राप्त वनधीच्या 10% प्रर्ासकीय वनधीमधून या प्रकलपासाठी
खचग करू र्कतील. अथात 10 % प्रर्ासकीय वनधी मधून इतर प्रर्ासकीय कामेही घेणे आवश्यक
असलयामळे सदर खचग 5% (10% प्रर्ासकीय वनधीच्या 50%) च्या मयादे त असणे योग्य राहील.
तथावप सदर वनधी अपूरा पिलयास उवगरीत खचग 14 व्या ववत्त आयोर्ाच्या 90% अनदानातून ककवा
ग्रामपंचायत स्ववनधीतून / मक्त वनधीतून उपलब्ध करणे र्क्य आहे, कारण सदर (ग्रामपंचायतींचे
संर्णकीकरण, नार्वरकांना ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करणे इ.) सेवा या ई-र्व्हगनन्स सेवाअंतर्गत
मलभूत सेवांमध्ये समाववष्ट्र् करण्यात आलेलया आहेत.
6. CSC-SPV कंपनी व संबंवधत आपले सरकार सेवा केंद्रावर पढील जबाबदारी असेल.
6.1 मार्ील पाच वषांचा (2010) संपूणग Legacy data संर्णकीकृत करण्याची जबाबदारी (सन 2010
नंतरचे सवग जन्म-मृतयूचे दाखले संर्णकीकृत असतील याची जबाबदारी)
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6.2 सन 2015-16, 16-17 व यापढील चार वषांचा िे र्ा संर्णकीकृत करण्याची जबाबदारी.
6.3 मार्ील पाच वषांचा िे र्ा तसेच यावषीचा िे र्ा भरताना ग्रामपंचायतींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात
सवगसाधारणपणे पढील प्रमाणे कालमयादा वनवित करण्यात येत आहेत.सदर कालमयादे त काम
पणग करण्याची जबाबदारी संबंवधत कंपनीची व आपले सरकार सेवा केंद्राची असेल.
i.

5 हजार ककवा तयापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमधील िे र्ा एन्रीसाठी 2
मवहन्यांची कालमयादा

ii.

5 हजार ते 20 हजार लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमधील िे र्ा एन्रीसाठी 6 मवहने
कालमयादा

iii.

50 हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींमधील िे र्ा एन्रीसाठी 9 मवहन्यांची
कालमयादा

वरीलप्रमाणे कालमयादे त कोणालाही योग्य कारणास्तव िे र्ा एन्री र्क्य नसेल तर र्र्
ववकास अवधकारी यामध्ये मदतवाढ दे ऊ र्केल.
6.4 CSC-SPV कंपनी यांची भूवमका व जबाबदारी यासंदभात होणा-या वत्रपक्षीय करारनाम्यामध्ये
नमद केलयानसार असेल. या प्रकलपाच्या अंमलबजावणीसाठी CSC-SPV कंपनीने वनयक्त
केलेलया मनष्ट्यबळाची संपण
ू ग वैधावनक जबाबदारी (करार कायदयातील ववववध तरतूदीच्या अधीन
राहू न) CSC-SPV कंपनीची असेल. CSC-SPV कंपनीने करार पध्दतीने नेमलेलया मनष्ट्यबळाला
कोणतयाही प्रकारच्या र्ासकीय सेवस
े ाठी ववचार करण्याचे र्ासनावर बंधनकारक राहणार नाही.
ग्रामववकास ववभार्ाच्या अवधकाऱ्यांना या प्रकलपाची तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ते सवग
सहकायग CSC-SPV कंपनी करेल.
7. या प्रकलपाची ग्रामपंचायत, पंचायत सवमती व वजलहा पवरषद स्तरावर अंमलबजावणी
करण्यासाठी मार्गदर्गक सूचना :7.1 ग्रामसेवक / ग्रामपंचायतींची भूवमका व जबाबदारी:7.1.1 या केंद्रांकवरता वनवित करण्यात आलेली रक्कम प्रतयेक ग्रामपंचायत वजलहा स्तरीय वनधीला
प्रतयेक तीन मवहन्यांनी आर्ाऊ वर्ग करेल. ज्या ग्रामपंचायतीकिे स्वतंत्र ASSK केंद्र आहे,
तयांची दरमहा रू. 10,450/- + सेवा कर प्रवत केंद्र वजलहा स्तरीय वनधीला वर्ग करावे व ज्या
ग्रामपंचायती clusters मध्ये समाववष्ट्र् आहेत तयांनी तयांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्कम
ववभार्ून, तयाप्रमाणे रक्कम वजलहा स्तरीय वनधीला वर्ग करावी व रक्कम ववभार्ून दे ण्याची
कायगवाही र्र् ववकास अवधकारी यांनी पूणग करावी.
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7.1.2 संर्णकीकरणाच्या उपरोक्त कायगक्रमामध्ये ग्रामसेवकांनी सवग िे र्ा प्रमावणत करणे व तयाचा
र्ावपातळीवरील वनयोजनासाठी वापर करणे आवश्यक आहे.
7.1.3 ग्रामपंचायतीतील आपले सरकार सेवा केंद्रात उपलब्ध करून वदलेलया हािग वअ
े रची
(कॉम्प्यर्र, कप्रर्र, यूपीएस, इंर्रनेर्, मॉिे म तसेच नॅर्नल ऑप्र्ीकल फायबर नेर्वकगअंतर्गत
मॉिे म प्राप्त र्ाले असलयास) प्राथवमक दे खभाल करणे, काही नादरूस्ती र्ालयास तयाबाबत
संबंवधत ग्रामसेवक व CSC-SPV कंपनीच्या सहाय्य यंत्रणेस तातकाळ सूवचत करणे व
दरूस्तीबाबत पाठपरावा करणे.
7.1.4 तसेच या प्रकलपार्ी वनर्वित इतर अनषंवर्क कामे करणे.
7.1.5 आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये या प्रकलपासाठी वापरण्यात येणारे संर्णक व अनषंवर्क
वापरासाठीच्या वीज बीलाचा भरणा करण्याची जबाबदारी संबवधत ग्रामपंचायतीची असेल.
7.1.6 संबवधत ग्रामपंचायत कायालयात इंर्रनेर्ची जोिणी उपलब्ध करून दे तील.
7.1.7 आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये ई-पंचायत प्रकलप व इतर अनषंवर्क योजनांबाबतची मावहती
संर्णक / संकेतस्थळावर भरण्यासाठी तसेच वेळोवेळी अदययावत करण्यासाठी आवश्यक
तया मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत आपले सरकार सेवा केंद्र यांना उपलब्ध करून दे ऊन
अदययावत केली ककवा कसे याबाबत तपासण्याची व प्राथवमक अहवाल घेण्याची जबाबदारी
संबंवधत ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक यांची राहील.
7.2 र्र् ववकास अवधकारी यांची भूवमका व जबाबदारी:7.2.1 या प्रकलपांतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये ई-पंचायत प्रकलप व
इतर अनषंवर्क योजनांबाबतची मावहती संर्णक / संकेतस्थळावर भरण्यासाठी तसेच वेळोवेळी
अदययावत करण्यासाठी आवश्यक तया मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत आपले सरकार
सेवा केंद्राला उपलब्ध करून दे ऊन अदययावत केली ककवा कसे याबाबत तपासण्याची व
प्राथवमक अहवाल घेण्याची जबाबदारी संबंवधत पंचायत सवमतीचे र्र् ववकास अवधकारी व
ववस्तार अवधकारी (पंचायत) यांची राहील.
7.2.2 या प्रकलपार्ी वनर्िीत पंचायत सवमती स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामधील कामकाज,
ववववध MIS, दे खभाल व दरूस्ती, ग्रामपंचायत स्तरापयंतचे आवश्यकतेनसार प्रवर्क्षण,
हािग वअ
े रची दे खभाल, दरूस्ती व कामकाजावर देखरेख इतयादी. कामे करणेबाबतची
जबाबदारी संबंवधत पंचायत सवमतीचे र्र् ववकास अवधकारी व ववस्तार अवधकारी (पंचायत)
यांची राहील.
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7.3 मख्य कायगकारी अवधकारी यांची भूवमका व जबाबदारी:7.3.1 या प्रकलपांतर्गत उपरोक्त पवरच्छे द क्र. 2 मध्ये नमद ग्रामपंचायतींचे क्लस्र्सग तयार करणे व
तयाचा संबंवधत ग्रामसभांच्या मान्यतांसह अहवाल र्ासनास सादर करणे.
7.3.2 ग्रामपंचायत स्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये ई-पंचायत प्रकलप व इतर अनषंवर्क
योजनांबाबतची मावहती संर्णक / संकेतस्थळावर भरण्यासाठी तसेच वेळोवेळी अदययावत
करण्यासाठी आवश्यक तया मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत आपले सरकार सेवा केंद्रास
उपलब्ध करून दे ऊन अदययावत केली ककवा कसे याबाबत तपासण्याची, प्राथवमक अहवाल व
पंचायत सवमती स्तरावरून वेळोवेळी आढावा घेण्याची जबाबदारी संबंवधत वजलहा पवरषदे चे
उपमख्य कायगकारी अवधकारी (पंचायत) यांची राहील व यावर मख्य कायगकारी अवधकारी यांचे
वनयंत्रण राहील.
7.3.3 या प्रकलपार्ी वनर्िीत ग्रामपंचायत स्तरावरील आपले सरकार सेवा केंद्रामधील कामकाज,
ववववध MIS, दे खभाल व दरूस्ती, ग्रामपंचायत स्तरापयंतचे आवश्यकतेनसार प्रवर्क्षण,
हािग वअ
े रची दे खभाल, दरूस्ती व कामकाजावर दे खरेख इतयादी कामे करणेबाबतची
जबाबदारी संबंवधत वजलहा पवरषदे चे उपमख्य कायगकारी अवधकारी (पंचायत) यांची राहील.
7.3.4 पंचायत सवमती व ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून वदलेलया मनष्ट्यबळाच्या कामकाजावर
तसेच प्रकलप अंमलबजावणीच्या प्रर्तीवर दे खरेख व वनयंत्रण ठे वणे याची जबाबदारी संबंवधत
वजलहा पवरषदे चे उपमख्य कायगकारी अवधकारी (पंचायत) यांची राहील.
7.3.5 वजलहा पवरषद, पंचायत सवमती स्तरावर आवश्यक असलेले ववववध MIS, वेबसाईर् इतयादी
अनषंवर्क कामे, संबंवधत वजलहा पवरषदे अंतर्गत असलेलया सवग पंचायत राज संस्थांच्या
वेबसाईर्, ई-मेल व इतर आज्ञावली अदयावत असलयाची खातरजमा करणे व तयानसार
संबंवधत क्षेवत्रय अवधकाऱ्यांना अहवाल दे णे याची जबाबदारी संबंवधत वजलहा पवरषदे चे उपमख्य
कायगकारी अवधकारी (पंचायत) यांची राहील.
7.3.6 आपले सरकार, सेवा हक्क अवधवनयमाच्या कामकाजाच्या अनषंर्ाने पंचायत सवमती व
ग्रामपंचायत स्तरावरील कमगचाऱ्यांना प्रवर्क्षण व सहाय्य करणे याची जबाबदारी संबंवधत
वजलहा पवरषदे चे उपमख्य कायगकारी अवधकारी (पंचायत) यांची राहील.
8. प्रकलप संवनयंत्रण:या प्रकलपाची अंमलबजावणी ग्रामववकास ववभार्ाच्या मार्गदर्गनानसार करण्यात येईल व
ग्रामववकास ववभार् याचे त्रैमावसक पनर्थवलोकन करेल. आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामवर्रीची
संपूणग जबाबदारी पूणगपणे CSC-SPV कंपनीची असेल याबाबत काही तक्रार असलयास संबंवधतांनी
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CSC-SPV कंपनीकिे तक्रार दाखल करावी व CSC-SPV कंपनीने 30 वदवसांत वनणगय घ्यावा.
कंपनीने तीन पेक्षा जास्त वेळा तक्रार दाखल र्ालयास, केंद्र चालकास परत संधी दे ऊ नये.
सूचनेच्या पत्र प्राप्तीच्या वदनांकापासून 30 वदवसांच्या मदतीत याबाबत योग्य कायगवाही करण्याचे
कंपनीस बंधनकारक राहील.
8.1

या संदभात कोणतीही तक्रार वा मतभेद उदभवलयास या बाबतचा अंवतम वनणगय ग्रामववकास

ववभार् मंत्रालय येथे घेण्यात येईल आवण सदर असा वनणगय ग्रामपंचायत/ आपले सरकार सेवा
केंद्रावर बंधनकारक राहील.
सदर र्ासन वनणगय महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून तयाचा संकेताक 201608121023452120 असा आहे . हा आदे र्
विजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे र्ानसार व नावाने.
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(असीम गुप्ता)
सचिव, महाराष्ट्र शासन

1) मा. राज्यपालांचे सवचव
2) मा.मख्यमंत्री, यांचे प्रधान सवचव
3) सवग मा. ववधानमंिळ सदस्य, ववधानभवन, मंबई.
4) मा.प्रधान सवचव, ववधानमंिळ सवचवालय
5) र्ासनाचे मख्य सवचव
6) र्ासनाचे सवग अप्पर मख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव (सवग प्रर्ासकीय ववभार्)
7) सवग ववभार्ीय आयक्त,
8) सवग सहसवचव/उपसवचव (ग्रामववकास ववभार्)
9) सवग वजलहावधकारी
10) मा.मंत्री (ग्रामववकास) यांचे खाजर्ी सवचव
11) मा.राज्यमंत्री (ग्रामववकास) यांचे खाजर्ी सवचव
12) सवग वजलहा पवरषदांचे मख्य कायगकारी अवधकारी
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13) सवग वजलहा पवरषदांचे अवतवरक्त मख्य कायगकारी अवधकारी
14) सवग वजलहा पवरषदांचे मख्य लेखा व ववत्त अवधकारी
15)सवग वजलहा पवरषदांचे उपमख्य कायगकारी अवधकारी, (पंचायत/सा.प्र.वव)
16) सवग पंचायत सवमतयांचे र्र् ववकास अवधकारी
17) CSC-SPV e-Governance India Ltd. इलेक्रॉवनक वनकेतन, वतसरा मजला, DeITY, 6
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोि, नवी वदल्ली-110003.
18) स्वीय सहायक प्रधान सवचव (मा.व तं.), मा. प्रधान सवचव (मा.व तं.) यांचे अवलोकनाथग
19) स्वीय सहायक सवचव (ग्रा.वव), मा. सवचव (ग्रा.वव) यांचे अवलोकनाथग
20) वनवि नस्ती, संग्राम कक्ष, ग्रामववकास व पंचायत राज ववभार्
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