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राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील  अपल ेसरकार 
सेवा कें द्रातील कें द्र चालकाचं्या कामाच्या 
मोबदल्या संदभात मागगदर्गक सूचना. 
 

महाराष्र र्ासन 
ग्राम ववकास ववभाग 

र्ासन वनर्गय क्रमाकंः संग्राम-२०१५/प्र. क्र.९३/संग्राम कक्ष  
बाधंकाम भवन,25,मर्गबान पथ. 

फोर्ग,म ंबइ-400001 
तारीख:  14  जानेवारी,2021 

 

वाचा :-  
1. र्ासन वनर्गय, ग्रामववकास व जलसंधारर् ववभाग क्रमाकंः व्हीपीएम-

2011/प्र.क्र.6/पं.रा.3, वद.26 एवप्रल, 2011. 
2. र्ासन वनर्गय, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंःसंग्राम-2015/प्र.क्र.93/संग्राम 

कक्ष, वद.11 ऑगस्र्, 2016. 
3. र्ासन पवरपत्रक, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंः असक-2017/प्र.क्र.32 

/अपले सरकार कक्ष, वद.19 जानेवारी, 2019 
4. र्ासन वनर्गय, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंः पंववअ-2020/प्र.क.59 

/ववत्त-4, वद.26 जून,2020 
5.  र्ासन वनर्गय, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंः पंववअ-2020/प्र.क.58/ 

ववत्त-4, वद.29 जून,2020   
6. राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये “अपले सरकार सेवा कें द्र (ASSK) 

ईभारर्ी व ऄंमलबजावर्ीबाबत मागगदर्गक सूचनाबंाबतचा र्ासन वनर्गय, 
ग्रामववकास ववभाग क्रमांकः संग्राम-2015/प्र.क्र.93/संग्राम कक्ष, वद.14 
जानेवारी, 2021 

  
प्रस्तावना :- 

कें द्र र्ासनाच्या मागगदर्गक सूचनानं सार पंचायतीराज संस्थाचं्या कारभारामध्ये इ-पंचायत 
प्रकल्पातंगगत ऄवभपे्रत ऄसलेली एकस त्रता व पारदर्गकता अर्रे्, नागवरकांना ववववध प्रर्ासकीय 
ववभागातंगगत अव्यक ऄसलेले सेवा दाखल े्याचं्या रवहवासी क्षते्रात कालब्ध  स्वुपपात वमणरे्, 
तसेच आतर व्यावसावयक सेवा, बँकीग सेवा (सवग G2C व B2C सेवा) ग्रामीर् जनतेला एकाच 
कें द्रावर वमणाव्या या हेतूने र्ासन वनर्गय वद. ११ ऑगस्र्, २०१६ ऄन्वये राज्यातील 
ग्रामपंचायतीमध्ये अपले सरकार सेवा कें द्र (ASSK) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात अली ऄसून 
र्ासन वनर्गय वद.14 जानेवारी, 2021 ऄन्वये सदर प्रकल्प राबववण्यासाठी CSC, e-Governance 
India Ltd. ज्याला CSC-SPV (Common Services Centres-Special Purpose Vehicle) ऄस े
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संबोधन्यात येते, या कें द्रर्ासनाद्वारे पे्रवरत कंपनीची करण्यात अलेली वनय क्ती प ढे चालू ठेवण्यास 
कें द्र र्ासनाच्या मागगदर्गक सूचनानं सार मान्यता देण्यात अली अहे. 

 सदरहू अपले सरकार सेवा कें द्र प्रकल्पातील कें द्र चालकानंा देण्यात येर्ाऱ्या 
मोबदल्याच्या रकमेत वाढ करण्याची बाब तसेच आतर मागगदर्गक सूचना वनगगवमत करण्याची बाब 
र्ासनाच्या ववचाराधीन होती.  
 
र्ासन वनर्गय:- 

1. महाराष्र वजल्हा पवरषद व पंचायत सवमती ऄवधवनयम १९६१ च्या कलम २६१ न सार 
व महाराष्र ग्रामपंचायत ऄवधवनयम १९५८ च्या कलम १५३ (ऄ) व (ब) न सार राज्यर्ासनास 
पंचायत राज संस्थानंा ववकास योजनासंाठी मागगदर्गन करण्याच्या ऄवधकारान सार, तसेच 
कें द्र र्ासनाचं्या मागगदर्गक स चनाचं्या ऄन षंगाने राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कें द्र 
र्ासनाचा इ-पंचायत प्रकल्प (११ NIC अज्ञावली), ग्रामपंचायत लेखासंवहता २०११ चे १ ते 
३३ रवजस्र्र विवजर्ाइज्ि व ऑनलाइन कररे्, ग्रामपंचायतींद्वारे वदल्या जार्ाऱ्या सेवा 
ऑनलाइन कररे् आ. कामकाज करण्यासाठी स ुप करण्यात अलेल्या अपले सरकार सेवा 
कें द्रामंधून CSC, e-Governance India Ltd. ज्याला CSC-SPV (Common Services 
Centres-Special Purpose Vehicle) ऄसे सबंोधन्यात येते, या कें द्रर्ासनाद्वारे पे्रवरत 
कंपनीकिून वनय क्त करण्यात अलेल्या तसेच भववष्यात वनय क्त करण्यात येर्ाऱ्या कें द्र 
चालकानंा, संदभाधीन र्ासन वनर्गय वद 14 जानेवारी, 2021 मधील पवरवर्ष्र् ऄ मध्ये नमूद 
केलेल्या G2G सेवा तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील G2C सेवा देण्यासाठी ्यांनी केलेल्या 
कामाच्या प्रमार्ात जास्तीत जास्त ुप.7000/- आतकी प्रवत माह मोबदल्याची रक्कम 
संबंवधत ग्रामपंचायतींनी ्याचं्या स्ववनधीतून प्रचवलत देयक संगर्क प्रर्ालीन सार वजल्हा 
पवरषदेमाफग त राज्य प्रकल्प संचालक, राष्रीय ग्राम स्वराज्य ऄवभयान, प रे् याचंेकिे जमा 
कररे् अव्यक अहे. 

2. प्रचवलत देयक संगर्क प्रर्ालीमध्ये कें द्र चालकानंी केलेले काम, संबंवधत 
ग्रामसेवक/ग्रामववकास ऄवधकारी यानंी प्रमावर्त केल्यानंतर सदरहू कामाच्या प्रमार्ात कें द्र 
चालकाच्या मोबदल्याचे दरमहा स्वतंत्रपरे् देयक तयार होइल. सदर देयक म ख्य 
कायगकारी ऄवधकारी वजल्हा पवरषद याचंेमाफग त, देयक संगर्क प्रर्ालीवर प्राप्त 
र्ाल्यानंतर राज्य प्रकल्प संचालक हे देयकाची एकवत्रत रक्कम CSC-SPV यानंा ऄदा 
करतील. 

3. यासाठी प्रचवलत देयक सगंर्क प्रर्ालीमध्ये अव्यक ते बदल करण्यात येतील.  
4. देयक संगर्क प्रर्ालीवर तयार र्ालेल्या देयकास मंजूरी देण्याचे ऄवधकार हे 

ग्रामसेवक/ग्रामववकास ऄवधकारी यानंा ऄसून म ख्य कायगकारी ऄवधकारी व राज्य प्रकल्प 
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संचालक, राष्रीय ग्राम स्वराज्य ऄवभयान, प रे् हे केवण देयकाची रक्कम एकवत्रत 
करण्याची (Aggregator) भवूमका पार पाितील. 

5. ईपरोक्त मोबदल्याची रक्कम ऄदा करण्यासाठी CSC, e-Governance India Ltd.  
याचंेसमवते स्वतंत्रपरे् करारनामा करण्यात येइल. 

6. अपले सरकार सेवा कें दातील कें द्र चालक हे स्वतंत्र ईद्योजक (Village Level 
Entrepreneur-VLE) ऄसल्याने ईपरोक्त ुप.7000/- (जास्तीत जास्त) व्यवतवरक्त 
सदभाधीन र्ासन वनर्गय वद. 14 जानेवारी, 2021 मधील पवरवर्ष्र् ऄ मध्ये नमूद केलेल्या 
आतर G2C अवर् B2C सेवासंाठी र्ासनाने वणेोवणेी वनवित केलेला मोबदला घेण्यास ते 
पात्र ऄसतील. 
 

सदर र्ासन वनर्गय महाराष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थणावर 
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून ्याचा संकेताक  202101151113242320  ऄसा अहे. हा अदेर् 
विजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षावंकत कुपन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेर्ान सार व नावानें,  

         (प्रववर् देववचंद जैन) 
 ईपसवचव, महाराष्र र्ासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपाल याचंे सवचव 
2. मा.म ख्यमंत्री याचंे प्रधान सवचव 
3. मा.ईप म ख्यमंत्री याचंे सवचव 
4. मा.सभापती ववधान पवरषद याचंे खाजगी सवचव 
5. मा.ऄध्यक्ष ववधानसभा याचंे खाजगी सवचव, ववधानभवन म ंबइ 
6. मा.ववरोधी पक्षनेते ववधानपवरषद/ववधानसभा याचंे खाजगी सवचव, ववधानभवन म ंबइ 
7. सवग ववधानमंिण सदस्य, ववधानभवन म ंबइ 
8. र्ासनाचे म ख्य सवचव 
9. प्रधान सवचव, ववधानमंिण सवचवालय, ववधानभवन म ंबइ 
10. सवग मंत्री अवर् राज्यमंत्री याचे स्वीय सहाय्यक 
11. मंत्रालयीन सवग ववभाग 
12. सवग ववभागीय अय क्त, महाराष्र राज्य 

http://www.maharashtra.gov.in/
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13. सवग सह सवचव/ईप सवचव ग्राम ववकास ववभाग 
14. सवग वजल्हावधकारी 
15. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवग) 
16. राज्य प्रकल्प सचंालक, राष्रीय ग्राम स्वराज ऄवभयान, प रे्    
17. ईप अय क्त, (ववकास), ववभागीय अय क्त याचंे कायालय, सवग 
18. ऄवतवरक्त म ख्य कायकारी ऄवधकारी/ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवग) 
19. म ख्य लेखा व ववत्त ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद (सवग) 
20. गर् ववकास ऄवधकारी,पंचायत सवमती (सवग) 
21. ग्रामसेवक/ग्रामववकास ऄवधकारी, ग्रामपंचायत (सवग) 
22. सवग कायासने, ग्रामववकास ववभाग, बाधंकाम भवन, म ंबइ 
23. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी CSC, e-Governance India Ltd. आलेक्रॉवनक वनकेतन, 

वतसरा मजला,DeITY,6 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोि,नवी वदल्ली-110003 
24. वनविनस्ती (अपले सरकार कक्ष)  

 
 

प्रत मावहतीसाठी, 
1. मा.मंत्री (ग्रामववकास), यांचे खाजगी सवचव 
2. मा.राज्यमंत्री (ग्रामववकास), याचंे खाजगी सवचव 
3. मा.ऄप्पर म ख्य सवचव (ग्रामववकास ववभाग) याचंे स्वीय सहायक 
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