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वाचा :-  
1. र्ासन वनणगय, ग्रामववकास व जलसंधारण ववभाग क्रमाकंः व्हीपीएम-

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

वद.11 ऑगस्र्, 2016. 
3. र्ासन पवरपत्रक, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंःअसक-2017/प्र.क्र.32/अपल े

सरकार कक्ष, वद.19 जानेवारी, 2019. 
4. सवचव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नवी वदल्ली याचंे ऄधगर्ासकीय 

पत्र क्र.N-11019/26/2019-Governance, वद.3 सप्र्ेंबर, 2019 
5. र्ासन पवरपत्रक, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकं: असक-2020/प्र.क्र.42(ऄे)/ 

अपले सरकार कक्ष, वद.31 माचग, 2020 
6. र्ासन वनणगय, ग्रामववकास ववभाग क्रमाकंः पंववअ-2020/प्र.क.59/ववत्त-4, 

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

वद.29 जून,2020   
प्रस्तावना :-  

महाराष्र ग्रामपंचायत ऄवधवनयम १९५८ मधील ऄन सूची १ मध्य े ऄसाधारण राजपत्र क्र. 
१९७ क्र. व्व्हपीएम-२०१५/प्र.क्र. १७२/पंरा-३ वद. २५ ऑगस्र्, २०१५ ऄन्वये केलेली स धारणा क्र. 
८० व वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती ऄवधवनयम १९६१ मधील ऄन सूची १ मध्ये ऄसाधारण राजपत्र 
क्र. १९८ क्र. झेडपीएम-२०१५/प्र.क्र.१३९/पंरा-१ वद. २५ ऑगस्र्, २०१५ ऄन्वये केलेली स धारणा 
क्र. १३० न सार ऄन क्रमे, ग्रामपंचायती व वजल्हा पवरषदेच्या कायगक्षते्रात नागवरकानंा द्यावयाच्या 
सेवासंाठी मावहती व तंत्रज्ञानाचा वापर, मावहती संकलन करणे, संगणकीकरणासाठी हाडगवऄेर, 
सॉफ्र्वऄेर याचंी खरेदी ऄथवा देखभाल, द रूस्ती आत्यादी बाबींसाठी ऄवधकार प्रदान करण्यात 
अले अहेत. संपूणग देर्भरात इ-पंचायत (वडजीर्ल आंवडया मधील एक वमर्नमोड ववकास 
कायगक्रम), हा प्रकल्प सन २०११ पासून राबववण्यात येत अहे. कें द्र र्ासनाच्या मागगदर्गक 
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सूचनानं सार पंचायतीराज संस्थाचं्या कारभारामध्ये इ-पंचायत प्रकल्पातंगगत ऄवभपे्रत ऄसलेली 
एकस त्रता व पारदर्गकता अणणे, नागवरकानंा ववववध प्रर्ासकीय ववभागातंगगत अवश्यक ऄसलले े
सेवा दाखले त्याचं्या रवहवासी क्षेत्रात कालबद्ध स्वरुपात वमळणे, तसेच आतर व्यावसावयक सेवा, 
बँकीग सेवा (सवग G2C व B2C सेवा) ग्रामीण जनतेला एकाच कें द्रावर वमळाव्या या हेतूने र्ासन 
वनणगय वद. ११ ऑगस्र्, २०१६ ऄन्वये राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये अपले सरकार सेवा कें द्र 
(ASSK) स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात अली अहे. मा.म ख्य सवचव, महाराष्र र्ासन याचं्या 
ऄध्यक्षतेखाली वद.२३/७/२०१६ व वद.२/११/२०१६ रोजी झालेल्या ईच्चावधकार सवमतीच्या 
बैठकीत CSC, e-Governance India Ltd. (CSC-SPV) या कें द्र र्ासन पे्रवरत ईपक्रमास सदर 
कें द्र चालववण्याकवरता मान्यता देण्यात अली अहे. त्याऄन षंगाने वद.१८/११/२०१६ रोजी 
कंपनीसोबत करारनामा करण्यात अला अहे. १४ वा ववत्त अयोगाची म दत संप ष्र्ात अल्यानंतर 
म्हणजेच वद.३१ माचग, २०२० रोजी सदर कराराची म दत संप ष्र्ात अली ऄसून सदर करारास 
म दतवाढ देण्याची तरतूद करारनाम्यामध्ये अहे.  
 सवचव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नवी वदल्ली यानंी सवग राज्यातील पंचायत 
राज ववभागानंा वद.३/९/२०१९ रोजी ऄधग र्ासकीय पत्र वदले. सदर पत्रान सार देर्ातील 
ग्रामपंचायतीमध्ये अपले सरकार सेवा कें द्र चालववण्यासाठी CSC, e-Governance India Ltd. 
याचंे सोबत वद.२१/८/२०१९ रोजी MoU केला ऄसून राज्यांमध्ये सदर प्रकल्प राबववण्यासाठी 
कंपनीसोबत करारनामा करण्यासाठी MoU चे प्रारुप पाठववण्यात अले अहे. त्याचप्रमाणे 
ग्रामपंचायत कायालयात अपले सरकार सेवा कें द्रासाठी स्वतंत्र बैठक व्यवस्था करण्यासाठी कें द्र 
र्ासनाने प्रवत ग्रामपंचायत रु.4.00 लाख आतका वनधी वदला अहे. कें द्र र्ासनाच्या मागगदर्गक 
सूचनानं सार राज्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये कें द्र र्ासनास ऄवभपे्रत ऄसलेला इ-पंचायत प्रकल्प 
CSC, e-Governance India Ltd. (CSC-SPV) याचं्या माध्यमातून प ढे स रु ठेवण्याची बाब 
र्ासनाच्या ववचाराधीन होती. 
 
र्ासन वनणगय:- 

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 राज्य र्ासनास 
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 वडवजर्ाइज्ड व ऑनलाइन करणे, ग्रामपंचायतींद्वारे वदल्या जाणाऱ्या सेवा 
ऑनलाइन करणे आ. कामकाज करण्यासाठी स रु करण्यात अलेल्या अपले सरकार सेवा 
कें द्रामंधून सदर प्रकल्प राबववण्यासाठी CSC, e-Governance India Ltd. ज्याला CSC-
SPV (Common Services Centres-Special Purpose Vehicle) ऄसे संबोधन्यात येते, 
या कें द्रर्ासनाद्वारे पे्रवरत कंपनीची करण्यात अलेली वनय क्ती प ढे चालू ठेवण्यास कें द्र 
र्ासनाच्या मागगदर्गक सूचनानं सार मान्यता देण्यात येत अहे. यासाठी कें द्र र्ासनाच्या 
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संदभाधीन वद. 3/9/2019 रोजीच्या ऄधग र्ासकीय पत्रासोबत देण्यात अलेल्या प्रारुप 
MoU च्या अधारे प्रस्त त कंपनी याचं ेसमवते करारनामा करण्यात येत अहे. 

2. संदभाधीन र्ासन वनणगय वद. 11 ऑगस्र्, 2016 ऄन्वये या प्रकल्पामध्ये खाली नमूद 
करण्यात अलेल्या मागगदर्गक सूचनानं सार ज्या ग्रामपंचायतींनी अपले सरकार सेवा कें द्र 
चालववण्याचा ठराव ग्रामसभमेध्ये घेतला अहे, ऄर्ा ग्रामपंचायतींमध्ये अपले सरकार सेवा 
कें द्र सीएससी-एसपीव्ही याचंेमाफग त स रू करण्यात अले अहेत.  
(i) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे ऄंदाजपत्रकाची / ईत्पन्न (येथे ईत्पन्न म्हणज े

ग्रामपंचायतींचे स्वत:चे ईत्पन्न + १5 व्या ववत्त अयोगातून प्राप्त वनधी + अवदवासी 
ववभागाकडून पेसा ऄंतगगत प्राप्त वनधी व आतर कोणताही म क्त वनधी ज्याचा पूणगपणे 
खचग करण्याचा ग्रामपंचायतींना संपूणग ऄवधकार अहे, ऄसे समजण्यात याव)े 
सवगसाधारणपणे रू. १५ लाख ककवा त्यापेक्षा जास्त अहे, ऄर्ा ग्रामपंचायतींकडे 
वकमान एक स्वतंत्र अपले सरकार सेवा कें द्र ईभारण्यात येइल.  

(ii) या व्यवतवरक्त ज्या ग्रामपंचायतींचे ईत्पन्न रू. १५ लाखापेक्षा कमी ऄसून स ध्दा 
ग्रामपंचायतीला स्वत:चे स्वतंत्र अपले सरकार सेवा कें द्र ईभारायचे ऄसले व 
त्यासाठी सवग अर्थथक जबाबदारी घेण्याची तयारी ऄसेल, ऄर्ी ग्रामपंचायत 
याबाबत स्वचे्छेने वनणगय घेउ र्केल. 

(iii) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचे ईत्पन्न रू. १५ लाखापेक्षा कमी अहे, अवण ज्यानंी 
स्वतंत्र अपले सरकार सेवा कें द्र (ASSK) ईभारण्याबद्दल स्वचे्छेने वनणगय घेतला 
नाही. त्यानंा त्याचं्या भौगोवलक स्थळानं सार एकवत्रत करून ग्रामपंचायतींच्या 
क्लस्र्सगची (गर्) वनर्थमती करण्यात येइल व तेथे अपले सरकार सेवा कें द्र 
ईभारण्यात येइल. सदर क्लस्र्सग तयार करण्याचे ऄवधकार म ख्य कायगकारी 
ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद यानंा देण्यात येत अहेत. हे क्लस्र्सग तयार करताना 
कोणत्याही एका क्लस्र्रमध्ये एका गणापेक्षा ऄवधक गणातंील ग्रामपंचायतींचा 
समावरे् ऄसू नये याची दक्षता घ्यावी. तसेच क्लस्र्सगमध्ये पाच वकलोमीर्र पेक्षा 
जास्त ऄंतरावरील ग्रामपंचायतीचा समावरे् करू नये. ही सवग बंधने पाळताना सवगच 
क्लस्र्सगचे एकूण ईत्पन्न रू. १५ लाखापयंत अणणे र्क्य नसल्यास या मयादेच्या 
जवळपास अणण्याचा प्रयत्न करावा. म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद 
यानंी ऄंवतमत: भौगोवलक पवरव्स्थती व ग्रामपंचायतीची अर्थथक क्षमता लक्षात घेउन 
क्लस्र्सग तयार करावीत.  

(iv) ज्या ग्रामपंचायतींचे ईत्पन्न रू. १५ लाखापेक्षा जास्त अहे. ती ग्रामपंचायत स्वचे्छेने 
एकापेक्षा जास्त अपले सरकार सेवा कें द्राची (ASSK) मागणी म ख्य कायगकारी 
ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद याचंेकडे नोंदवू र्केल, ऄर्ी मागणी प्राप्त झाल्यावर 
संबंवधत म ख्य कायगकारी ऄवधकारी, वजल्हा पवरषद ग्रामसभते ठेवावा व ग्रामसभचेी 
मंजूरी घ्यावी. यासाठी लागणारा वनधी या र्ासन वनणगयात ववहीत यानंी त्या 
ग्रामपंचायतीतील कामाची व्याप्ती बघून मान्यता दयावी.  
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3.  अपले सरकार सेवा कें द्रातून सोबतच्या पवरवर्ष्र् ऄ मध्ये नमूद केलेल्या सेवा देण्यासाठी 
CSC-SPV याचंे कडून खालील बाबींचा प रवठा करण्यात येइल. 
i) प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या ववववध प्रकारच्या संगणकीय अज्ञावली/प्रणाली ववकवसत 

करणे. 
ii) अपले सरकार सेवा कें द्रातील ववववध प्रकारच े हाडगवऄेर याचंी देखभाल व द रुस्ती 

करणे.  
iii) अपले सरकार सेवा कें द्रासाठी लागणारी स्रे्र्नरी,रीम, र्ोनर आत्यादीचा प रवठा 

करणे. 
iv) प्रकल्प यर्स्वीपणे राबववण्यासाठी व्यवस्थापकीय पाठबळ व ववववध स्तरावरील 

प्रवर्क्षण. 
4. CSC-SPV याचंे कडून अपले सरकार सेवा कें द्रानंा प रववण्यात येणाऱ्या सेवासंाठी 

लागणारा कंन््य मेबल खचग रु.2700/-, प्रवर्क्षण सहाय्यासाठी रु.1300/- व कंपनीची 
व्यवस्थापन फी रु.450/- ऄर्ी प्रवत कें द्र प्रवत माह रक्कम रु.4450/- ऄवधक GST प्रचवलत 
देयक संगणक प्रणालीन सार CSC-SPV यानंा ऄदा करण्यात येइल. सदरहू रक्कम 
संबंवधत ग्रामपंचायती त्यांच्या स्ववनधीमधून प्रचवलत देयक संगणक प्रणालीन सार वजल्हा 
पवरषदेमाफग त राज्य प्रकल्प संचालक, राष्रीय ग्राम स्वराज्य ऄवभयान, प णे याचंेकडे जमा 
करणे अवश्यक अहे.  

5. यासाठी प्रचवलत संगणक देयक प्रणालीमध्ये अवश्यक ते बदल करण्यात येतील.  
6. देयक संगणक प्रणालीवर तयार झालेल्या देयकास मंजूरी देण्याचे ऄवधकार हे 

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

7. CSC-SPV कंपनी याचंी भवूमका व जबाबदारी यासदंभात होणा-या करारनाम्यामध्ये नम द 
केल्यान सार ऄसेल. 

8. अपले सरकार सेवा कें द्रास ग्रामपंचायतींची जागा, ग्रामपंचायतींची आलेक्रीवसर्ी, 
ग्रामपंचायतींचे आंर्रनेर् कनेक्र्ीव्हीर्ी या स ववधा वापरण्याची म भा ऄसेल. 

9. कें द्र र्ासनाच्या इ-पंचायत कायगक्रम राबववण्यासाठी वजल्हा पवरषद/ पंचायत सवमती याचंी 
जागा, आलेक्रीवसर्ी, संगणक, कप्रर्र, स्कॅनर व आतर हाडगवऄेर, आंर्रनेर् कनेक्र्ीव्हीर्ी या 
स ववधा वापरण्याची म भा ऄसेल. 

10. या प्रकल्पाची ग्रामपंचायत, पंचायत सवमती व वजल्हा पवरषद स्तरावर ऄंमलबजावणी 
करण्यासाठी मागगदर्गक सचूना - 
 
10.1 ग्रामसेवक/ ग्रामपंचायतींची भवूमका व जबाबदारी: 
10.१.१ या कें द्राकंवरता वनवरृत करण्यात अलेली रक्कम प्रत्येक ग्रामपंचायत वजल्हा 
स्तरीय वनधीला प्रत्येक तीन मवहन्यानंी अगाउ वगग करेल. ज्या ग्रामपंचायतीकडे स्वतंत्र 
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ASSK कें द्र अहे. त्याचंी दरमहा रू.4,४५०/- + सेवा कर प्रवत कें द्र वजल्हा स्तरीय वनधीला 
वगग कराव े व ज्या ग्रामपंचायती clusters मध्ये समाववष्र् अहेत त्यानंी त्याचं्या 
लोकसंख्येच्या प्रमाणात रक्कम ववभागून, त्याप्रमाणे रक्कम वजल्हा स्तरीय वनधीला वगग 
करावी व रक्कम ववभागून देण्याची कायगवाही गर् ववकास ऄवधकारी यानंी पूणग करावी. 
10.१.२  संगणकीकरणाच्या ईपरोक्त कायगक्रमामध्ये ग्रामसेवकानंी सवग डेर्ा प्रमावणत करणे 
व त्याचा गावपातळीवरील वनयोजनासाठी वापर करणे अवश्यक अहे.  
10.१.३ ग्रामपंचायतीतील अपले सरकार सेवा कें द्रात ईपलब्ध करून वदलेल्या 
हाडगवऄेरची (कॉम्प्य र्र, कप्रर्र, यूपीएस, आंर्रनेर्, मॉडेम तसेच नॅर्नल ऑप्र्ीकल फायबर 
नेर्वकग ऄंतगगत मॉडेम प्राप्त झाले ऄसल्यास) प्राथवमक देखभाल करणे, काही नाद रूस्ती 
झाल्यास त्याबाबत संबंवधत ग्रामसेवक व CSC-SPV कंपनीच्या सहाय्य यंत्रणेस तात्काळ 
सूवचत करणे व द रूस्तीबाबत पाठप रावा करणे. 
10.1.4   तसेच या प्रकल्पार्ी वनगवडत आतर ऄन षंवगक कामे करणे. 
10.१.५ अपले सरकार सेवा कें द्रामध्ये या प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणारे संगणक व 
ऄन षंवगक वापरासाठीच्या वीज बीलाचा भरणा करण्याची जबाबदारी संबवधत 
ग्रामपंचायतीची ऄसेल. 
10.१.६ संबवधत ग्रामपंचायत कायालयात आंर्रनेर्ची जोडणी ईपलब्ध करून देतील. 
10.१.७ अपले सरकार सेवा कें द्रामध्ये इ-पंचायत प्रकल्प व आतर ऄन षंवगक योजनाबंाबतची 
मावहती संगणक / संकेतस्थळावर भरण्यासाठी तसेच वळेोवळेी ऄदययावत करण्यासाठी 
अवश्यक त्या मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत अपले सरकार सेवा कें द्र यानंा ईपलब्ध 
करून देउन ऄद्ययावत केली ककवा कस े याबाबत तपासण्याची व प्राथवमक ऄहवाल 
घेण्याची जबाबदारी संबंवधत ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवक याचंी राहील. 
 

10.2 गर् ववकास ऄवधकारी याचंी भवूमका व जबाबदारी:  
10.२.१ या प्रकल्पातंगगत ग्रामपंचायत स्तरावरील अपले सरकार सेवा कें द्रामध्ये इ-पंचायत 
प्रकल्प व आतर ऄन षंवगक योजनाबंाबतची मावहती संगणक / सकेंतस्थळावर भरण्यासाठी 
तसेच वळेोवळेी ऄद्ययावत करण्यासाठी अवश्यक त्या मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत 
अपले सरकार सेवा कें द्राला ईपलब्ध करून देउन ऄद्ययावत केली ककवा कसे याबाबत 
तपासण्याची व प्राथवमक ऄहवाल घेण्याची जबाबदारी संबंवधत पंचायत सवमतीचे गर् 
ववकास ऄवधकारी व ववस्तार ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील.  
10.२.२ या प्रकल्पार्ी वनगडीत पंचायत सवमती स्तरावरील अपले सरकार सेवा 
कें द्रामधील कामकाज. ववववध MIS, देखभाल व द रूस्ती, ग्रामपंचायत स्तरापयंतचे 
अवश्यकतेन सार प्रवर्क्षण, हाडगवऄेरची देखभाल, द रूस्ती व कामकाजावर देखरेख 
आत्यादी कामे करणेबाबतची जबाबदारी संबंवधत पंचायत सवमतीचे गर् ववकास ऄवधकारी व 
ववस्तार ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील. 
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10.3 म ख्य कायगकारी ऄवधकारी याचंी भवूमका व जबाबदारी:  
 10.३.१  या प्रकल्पातंगगत ईपरोक्त पवरच्छेद क्र.२ मध्ये नम द ग्रामपंचायतींचे क्लस्र्सग 
तयार करणे व त्याचा संबंवधत ग्रामसभाचं्या मान्यतासंह ऄहवाल र्ासनास सादर करणे,  
10.३.२ ग्रामपंचायत स्तरावर अपले सरकार सेवा कें द्रामध्य े इ-पंचायत प्रकल्प व आतर 
ऄन षंवगक योजनाबंाबतची मावहती संगणक / संकेतस्थळावर भरण्यासाठी तसेच वळेोवळेी 
ऄद्ययावत करण्यासाठी अवश्यक त्या मावहतीचे संकलन / दप्तर संबंवधत अपले सरकार 
सेवा कें द्रास ईपलब्ध करून देउन ऄद्ययावत केली ककवा कसे याबाबत तपासण्याची, 
प्राथवमक ऄहवाल व पंचायत सवमती स्तरावरून वळेोवळेी अढावा घेण्याची जबाबदारी 
संबंवधत वजल्हा पवरषदेच े ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील व यावर 
म ख्य कायगकारी ऄवधकारी याचंे वनयंत्रण राहील.  
10.३.३ या प्रकल्पार्ी वनगडीत ग्रामपंचायत स्तरावरील अपले सरकार सेवा कें द्रामधील 
कामकाज, ववववध MIS, देखभाल व द रूस्ती, ग्रामपंचायत स्तरापयंतचे अवश्यकतेन सार 
प्रवर्क्षण, हाडगवऄेरची देखभाल, द रूस्ती व कामकाजावर देखरेख आत्यादी कामे 
करणेबाबतची जबाबदारी संबंवधत वजल्हा पवरषदेचे ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) 
याचंी राहील.  
10.३.४ पंचायत सवमती व ग्रामपंचायत स्तरावर ईपलब्ध करून वदलेल्या मन ष्यबळाच्या 
कामकाजावर तसेच प्रकल्प ऄंमलबजावणीच्या प्रगतीवर देखरेख व वनयंत्रण ठेवणे याची 
जबाबदारी संबंवधत वजल्हा पवरषदेचे ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील. 
10.३.५ वजल्हा पवरषद, पंचायत सवमती स्तरावर अवश्यक ऄसलेले ववववध MIS, वबेसाइर् 
आत्यादी ऄन षंवगक कामे, संबंवधत वजल्हा पवरषदेऄंतगगत ऄसलेल्या सवग पंचायत राज 
संस्थाचं्या वबेसाइर्, इ-मेल व आतर अज्ञावली ऄद्ययावत ऄसल्याची खातरजमा करणे व 
त्यान सार संबंवधत क्षवेत्रय ऄवधकाऱ्यानंा ऄहवाल देणे याची जबाबदारी संबंवधत वजल्हा 
पवरषदेचे ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील.  
10.३.६ अपले सरकार, सेवा हक्क ऄवधवनयमाच्या कामकाजाच्या ऄन षंगाने पंचायत 
सवमती व ग्रामपंचायत स्तरावरील कमगचाऱ्यांना प्रवर्क्षण व सहाय्य करणे याची जबाबदारी 
संबंवधत वजल्हा पवरषदेचे ईपम ख्य कायगकारी ऄवधकारी (पंचायत) याचंी राहील.  
 

11. प्रकल्प संवनयंत्रण 
या प्रकल्पाची ऄंमलबजावणी ग्रामववकास ववभागाच्या मागगदर्गनान सार करण्यात येइल व 

ग्रामववकास ववभाग याचे त्रैमावसक प नर्थवलोकन करेल. अपले सरकार सेवा कें द्राच्या 
कामवगरीची संपूणग जबाबदारी पूणगपणे CSC-SPV कंपनीची ऄसेल. याबाबत काही तक्रार 
ऄसल्यास संबंवधतानंी CSC-SPV कंपनीकडे तक्रार दाखल करावी व CSC-SPV कंपनीने ३० 
वदवसातं वनणगय घ्यावा. या संदभात कोणतीही तक्रार वा मतभदे ईदभवल्यास या बाबतचा 
ऄंवतम वनणगय ग्रामववकास ववभाग मंत्रालय येथे घेण्यात येइल अवण सदर ऄसा वनणगय 
ग्रामपंचायत/ अपले सरकार सेवा कें द्रावर बंधनकारक राहील.  
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सदर र्ासन वनणगय महाराष्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 202101151113212920  
ऄसा अहे. हा अदेर् वडजीर्ल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत अहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याचं्या अदेर्ान सार व नावानें,  

        (प्रववण देववचंद जैन) 
 ईप सवचव, 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 ववधानमंडळ सदस्य, ववधानभवन म ंबइ 
8. र्ासनाचे म ख्य सवचव 
9. प्रधान सवचव, ववधानमंडळ सवचवालय, ववधानभवन म ंबइ 
10. सवग मंत्री अवण राज्यमंत्री याचे स्वीय सहाय्यक 
11. मंत्रालयीन सवग ववभाग 
12. सवग ववभागीय अय क्त, महाराष्र राज्य 
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 णे    
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 रोड,नवी वदल्ली-110003 

http://www.maharashtra.gov.in/
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24. वनवडनस्ती (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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र्ासन वनणगय क्र संग्राम-२०१५/प्र. क्र.९३/संग्राम कक्ष, वद. 14 जानेवारी, 2021 सोबतचे 
पवरवर्ष्र् ऄ 

राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये स रु करण्यात अलले्या अपल ेसरकार सेवा कें द्रातून देण्यात 
येणाऱ्या सेवा  
ऄ) ग्रामपंचायतींच्या प्रर्ासनाचे संगणकीकरण G2G सेवा  
1) ग्रामपंचायतींच्या लेखा संवहता २०११ मधील दैनंवदन कामकाजाचे १ ते ३३ नमूने 
संगणकीकृत करणे 
2) इ पंचायत कायगक्रमाऄंतगगत कें द्र र्ासनाच्या पंचायत राज मंत्रालयाने NIC माफग त 
ववकसीत केलल्या खाली नमूद केलल्या eGramSwaraj अज्ञावलीमध्ये मावहती भरणे. 

१. नॅर्नल पंचायत वडरेक्र्री/लोकल गव्हगन्मेर् वडरेक्र्री 
२. नॅर्नल पंचायत प्रोफाइलर/एवरया प्रोफाआलर 
३. प्लॅन प्लस 
४. वप्रयासॉफ्र् 
५. ऄॅक्र्न सॉफ्र् 
६. ऄॅसेर् वडरेक्र्री 
७. सर्थवस प्लस  
८. रेवनग मॅनेजमेंर् 
९. सोर्ल ऑवडर् व वमकर्ग मॅनेजमेंर् 
१०.नॅर्नल पंचायत पोर्गल 
११.बेवसक GIS प्रणाली 

 
ब) G 2 C सेवा  
(i) ग्रामपंचायतीद्वारा देण्यात येणारे खाली नमूद करण्यात अलेले दाखले / प्रमाणपत्र  

संगणकीकृत करणे व ववतरीत करणे. 
1. जन्मनोंदणी व प्रमाणपत्र 
2. मृत्य ची नोंदणी व प्रमाणपत्र 
3. रवहवासाचा दाखला व प्रमाणपत्र 
4. वववाहाचा दाखला 
5. नोकरी व्यवसायासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र 
6. मालमत्ता अकारणी प्रमाणपत्र  
7. मालमत्ता फेरफार प्रमाणपत्र/प्रत 
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8. नादेय प्रमाणपत्र 
9. बेरोजगार प्रमाणपत्र  
10. वीजेच्या जोडणीसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र 
11. कोणत्याही योजनेचा फायदा घेतला नसल्याचे प्रमाणपत्र 
12. र्ौचालय दाखला 
13. जॉब काडग 
14. बाधंकामासाठी ऄन मती प्रमाणपत्र  
15. नळजोडणीसाठी ऄन मती प्रमाणपत्र 
16. चारीत्र्याचा दाखला 
17. वनराधारयोजनेसाठी वयाचा दाखला 
18. दावरद्रय रेषेखालील प्रमाणपत्र 
19. हयातीचा दाखला 

(ii) र्ासन वनणगय, ग्रामववकास ववभाग क्र.असक-2017/प्र.क्र.99/अपले सरकार कक्ष, 
वद.24 जानेवारी,2018 मध्ये नमूद केलेल्या महाऑनलाइनच्या अपले सरकार 
पोर्गलवरील 400 पेक्षा ऄवधक सेवा तसेच राज्य र्ासनाच्या ववववध ववभागाकडून 
मागणी झाल्यास ग्रामववकास ववभागाकडून वनवरृत केलेल्या मोबदल्यान सार आतर 
डेर्ा एन्रीची कामे 

क) ग्रामपंचायतींर्ी संबंवधत नसलले्या व लोकासंाठी ईपयोगी आतर सेवा (B२C)  
ईदा. रेल्व,े बस अरक्षण, डीर्ीएच वरचाजग, बैंककग सेवा, अर्थथक समोवर्न, इ-
कॉमसग, पॅनकाडग, अधार नोंदणी, ववमा हप्ते भरणे, पासपोर्ग, वीज बील भरणे, पोस्र् 
ववभागाच्या सेवा आ. सवग बाबी अपले सरकार सेवा कें द्राद्वारे राबववण्यात येतील. 
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