दि. 1 जानेवारी 2015 ते दि. 31 मार्च
2015 या कालावधीसाठी संग्राम
प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने
महाऑनलाईनकडू न िे ण्यात येणाऱ्या
सेवांर्ा मोबिला अिा करण्यार्ी
कायचपध्िती

महाराष्ट्र शासन
ग्राम दवकास दवभाग
शासन पदरपत्रक क्रमांकः संग्राम-2011/प्र.क्र.6/पंरा-3 (संग्राम कक्ष)
बांधकाम भवन, मर्चबान पथ,

मंत्रालय, मुंबई -400 001
तारीख: 26 फेब्रुवारी, 2015

वार्ा
1) शासन दनणचय क्र.व्हीपीएम-2011/प्र.क्र.6/पं.रा.-3 दि. 26 एदप्रल, 2011
2) शासन पदरपत्रक क्र.तेदवआ 2011/प्र.क्र.42/दवत्त-4 दि. 30 एदप्रल, 2011
3) शासन दनणचय क्र.व्हीपीएम-2011/प्र.क्र.6/पं.रा.-3 दि. 30 एदप्रल, 2011
4) शासन पदरपत्रक क्र.तेदवआ-2011/प्र.क्र.42/दवत्त-4 दि. 1 नोव्हेंबर, 2011
5) शासन दनणचय क्र.मातंस,/2012प्र.क्र.152/39 दि. 23 मे, 2012
6) शासन दनणचय क्र. संग्राम-2012/प्र.क्र.147/संग्राम कक्ष दि. 16 जानेवारी, 2013
7) शासन दनणचय क्र. संग्राम-2013/प्र.क्र.50/संग्राम कक्ष दि. 30 मार्च, 2013
8) शासन दनणचय क्र. संग्राम-2013/प्र.क्र.29/संग्राम कक्ष दि. 1 नोव्हेंबर, 2013
9) शासन दनणचय क्र. संग्राम-2013/प्र.क्र.91/संग्राम कक्ष दि. 5 फेब्रुवारी, 2014
10) शासन दनणचय क्र. संग्राम-2011/प्र.क्र.6/पंरा-3 (संग्राम कक्ष) दि. 27 मे, 2014
11) शासन दनणचय क्र. संग्राम- 2014/प्र.क्र.127/संग्राम कक्ष दि. 20 ऑगस्ट 2014

प्रस्तावना
पंर्ायती राज संस्थांर्े बळकटीकरण करुन तयांर्े कारभारात सुसूत्रता व पारिशचकता
आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनार्े पंर्ायती राज मंत्रालय ई-पंर्ायत हा Mission Mode Project सवच
राजयांमध्ये राबदवण्यात येत आहे . महाराष्ट्रात हा प्रकल्प संग्राम (संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र) या नावाने
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राबदवण्यात येत आहे. महाऑनलाईन (महाराष्ट्र शासन व टाटा कन्सल्टं न्सी सर्व्व्हसेस यांर्ी
सहभागीिारी कंपनी) ही या प्रकल्पार्ी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून कायचरत आहे . उपरोल्लेदखत
दि. 26 एदप्रल 2011, दि. 30 एदप्रल 2011 व दि. 27 मे 2014 या शासन दनणचयाद्वारे महाऑनलाईनने
या प्रकल्पांतगचत पंर्ायती राज संस्थांना ियावयाच्या सेवा व महाऑनलाईनला तयापोटी अिा
करावयार्ा मोबिला याबाबतच्या मागचिशचक सुर्ना दनगचदमत करण्यात आल्या होतया. ई-पंर्ायत या
प्रकल्पासाठी केंद्रशासनाने वेगळया दनधीर्ी तरतूि केली नसल्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी
तेराव्या दवत्त आयोगार्ा दनधी वापरण्याच्या मागचिशचक सूर्ना केंद्र शासनाने दिल्या होतया. तेराव्या दवत्त
आयोगार्ा कालावधी दि. 31 मार्च 2015 पयंत आहे. तसेर् या प्रकल्पार्ी अंमलबजावणी दि. 1 मे
2011 पासून सुरू करण्यात आली. प्रकल्प अंमलबजावणी िरम्यान कालानुरूप प्राप्त होणाऱ्या
आज्ञावली, तयानुसार करण्यात आलेले काम तसेर् दवदवध सेवा, प्रदशक्षण, व उद्दीष्ट्टदनहाय डे टा एन्री
या सवच बाबींर्ा आढावा घेण्यात आला. अंमलबजावणीमध्ये कालानुरूप र्ालेले बिल व 13 व्या दवत्त
आयोगार्ा संपणारा कालावधी लक्षात घेता दि. 1 जानेवारी 2015 ते दि. 31 मार्च 2015 या कालावधीत
महाऑनलाईनला अिा करावयार्ा मोबिला यामध्ये काही बिल तातडीने करण्यार्ी दनकड भासल्याने
महाराष्ट्र ग्रामपंर्ायत अदधदनयम 1958 च्या कलम 153 क (पंर्ायतींना अनुिेश आदण दनिे श िेण्यार्ा
राजय शासनार्ा अदधकार) व महाराष्ट्र दजल्हा पदरषि व पंर्ायत सदमती अदधदनयम 1961 च्या कलम
261 (1) (राष्ट्रीय व राजय दवकास योजनांच्या दहताच्या दृष्ट्टीने दनिे श िे ण्यार्े राजय शासनार्े अदधकार)
यानुसार राजय शासनास दमळालेल्या अदधकारांर्ा वापर करून राजय शासनाने सवच दजल्हा पदरषि,
पंर्ायत सदमती व ग्रामपंर्ायतींना ई-पीआरआय (e-PRI) अंतगचत महाऑनलाईनर्े िे यक अिायगीच्या
अनुषंगाने खालीलप्रमाणे मागचिशचक सुर्ना िे त आहेत.

शासन पदरपत्रक
13 व्या दवत्त आयोगार्ा कालावधी असेपयंत महाऑनलाईनला ग्रामपंर्ायत पातळीवर मोबिला
अिा करण्याबाबतच्या मागचिशचक सूर्ना या पदरपत्रकाद्वारे दनगचदमत करण्यात येत आहेत.
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ग्रामपंर्ायत पातळीवर महाऑनलाईनला संग्राम प्रकल्पार्ी अंमलबजावणी व अनुषंदगक सेवा
यासाठी िरमहा रू. 8000/- + सेवा कर इतकी ग्रामपंर्ायतीच्या दहस्स्यातील रक्कम दजल्हा पदरषि
स्तरावर राखून ठे वण्यात आलेली आहे. या रकमेर्ा दि.1 जानेवारी 2015 ते दि.31 मार्च 2015 या
कालावधीकरीता पुढीलप्रमाणे दवदनयोग करावा,
1. VLE च्या मोबिल्यासाठी 1.1 VLE च्या मोबिल्यासाठी महाऑनलाईनला रू.4500/- + सेवा कर अनुज्ञय
े
राहील. जया ग्रामपंर्ायतीत डे टा एन्री व ग्रामस्थांना िाखले िे ण्यासाठी
महाऑनलाईनने प्रतयक्ष संगणक पदरर्ालक (VLE - ग्रामपातळीवरील उियोजक)
उपलब्ध करून दिलेला आहे व अशा VLE ने डे टा एन्रीर्े उद्दीष्ट्ट (दि.28 जून
2014 रोजीच्या बैठकीत मा. प्रधानसदर्व (ग्रामदवकास) यांनी दनदित केल्याप्रमाणे
िरमहा प्रती ग्रामपंर्ायत उद्दीष्ट्ट) 100% व तयापेक्षा जास्त पूणच केले आहे , अशा
VLE ना महाऑनलाईनमाफचत रू.4500/- अिा करण्यात यावे.
1.2 जया ग्रामपंर्ायतीत 100% पेक्षा कमी काम र्ाले आहे तया ग्रामपंर्ायतींनी
उद्दीष्ट्टांच्या प्रमाणात महाऑनलाईनला VLE च्या मोबिल्यासाठी रक्कम अिा
करावी. जया VLE नी 100% पेक्षा कमी उद्दीष्ट्ट पूणच केले आहे तयांना तयांनी केलेल्या
डे टा एन्री व सेवा यांच्या प्रमाणात महाऑनलाईनने मोबिला अिा करावा.
1.3 जया ग्रामपंर्ायतीमध्ये 450 एन्रीपेक्षा कमी रेकॉडच उपलब्ध आहे, अशा
ग्रामपंर्ायतींच्या संबदं धत ग्रामसेवकाने 100% काम पूणच र्ाल्यार्े प्रमादणत
केल्यानंतरर् महाऑनलाईनला संबंदधत VLE च्या मोबिल्यासाठी रक्कम अिा
करावी.
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2. महाऑनलाईनर्े सेवा शुल्क 2.1 महाऑनलाईनला तांदत्रक सहाय्य व तंत्रज्ञान व्यवस्थापन तसेर् VLE व्यवस्थापन (दि.27
मे 2014 रोजीच्या शासन दनणचयात नमूि केलेल्या ग्रामपंर्ायत पातळीवरील कागि, टोनर
इ. स्टे शनरीर्ा खर्च वगळू न इतर सवच कामांकरीता) इ. करीता प्रती ग्रामपंर्ायत
रू.2200/- + सेवा कर इतके सेवा शुल्क ियावे. सिर सेवा शुल्क अिा करताना जया
ग्रामपंर्ायतींना

महाऑनलाईनने

प्रतयक्ष

VLE

सह

सेवा

दिली

आहे ,

अशार्

ग्रामपंर्ायतींसाठी महाऑनलाईनर्े िे यक अिा करण्यात यावे. याबाबतर्ी खातरजमा
करण्यार्ी जबाबिारी संबध
ं ीत ग्रामसेवक व गट दवकास अदधकारी यांर्ी राहील.
2.2 महाऑनलाईनने जया ग्रामपंर्ायतीत VLE उपलब्ध करून दिला आहे, अशार्
ग्रामपंर्ायतींकडू न महाऑनलाईनला, VLE व महाऑनलाईनर्े सेवा शुल्क अिा करावे.
3 राखीव दनधी 3.1 उवचरीत रू.1300/- रक्कम संबदं धत दजल्हा पदरषिेच्या मुख्य कायचकारी अदधकारी, दजल्हा
पदरषि यांर्क
े डे राखीव दनधीच्या वापरासाठी ठे वावी.
4 कागि, टोनर इ. स्टे शनरीर्ा खर्च 4.1 आवश्यकतेनुसार मुख्य कायचकारी अदधकारी, दजल्हा पदरषि यांना उपरोक्त राखीव
दनधीतून काही रक्कम संबदं धत ग्रामपंर्ायतीला स्टे शनरी व टोनरच्या खर्ासाठी िे ता
येईल. संबदं धत ग्रामपंर्ायतीला िरमहा रू.500/- पयंतच्या खर्ाच्या मयािेत स्टे शनरी
खरेिी करण्यार्ी मुभा राहील.
5 दि. 1 जानेवारी 2015 पूवीर्ी िे यक अिायगी 5.1 दि. 1 जानेवारी 2015 पूवीर्ी िे यक अिायगी ही दि.26 एदप्रल 2011, दि.27 मे 2014 व
िे यक अिायगी बाबतर्ी पदरपत्रके यामध्ये नमूि केल्याप्रमाणे राहील.
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6 संक्रमण कालावधी
6.1 सिर व्यवस्था दि.1 जानेवारी 2015 ते दि.31 मार्च 2015 या कालावधीकरीतार् मयािीत
राहील. पुढील कालावधीत दनधीर्ी उपलब्धता व अंमलबजावणीबाबतर्े धोरणातमक दनणचय
र्ाल्यानंतर तयानुसार अंमलबजावणी करण्यात येईल.
हे शासन पदरपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून
यार्ा संगणक संकेतांक 201502261804429820 असा आहे. हे शासन पदरपत्रक दडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांदकत करून काढण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रार्े राजयपाल यांच्या आिे शानुसार व नावाने.

V
Giriraj
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ou=Principal Secretary,
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st=Maharashtra, cn=V Giriraj
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दव. दगदरराज
प्रधान सदर्व, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा. राजयपालांर्े सदर्व
2. मा.प्रधान सदर्व, दवधानमंडळ सदर्वालय
3. मा.मुख्यमंत्री, यांर्े प्रधान सदर्व
4. मा.उपमुख्यमंत्री, यांर्े प्रधान सदर्व
5. शासनार्े मुख्य सदर्व
6. सवच दवभागीय आयुक्त,
7. सवच सहसदर्व/उपसदर्व (ग्रामदवकास दवभाग)
8. सवच दजल्हादधकारी
9. सवच दजल्हा पदरषिांर्े मुख्य कायचकारी अदधकारी
10. सवच दजल्हा पदरषिांर्े अदतदरक्त मुख्य कायचकारी अदधकारी
11. अदतदरक्त संर्ालक, एसआयआरडी, यशिा, पुणे.
12. सवच दजल्हा पदरषिांर्े मुख्य लेखा व दवत्त अदधकारी
13. सवच दजल्हा पदरषिांर्े उपमुख्य कायचकारी अदधकारी, (पंर्ायत/सा.प्र.दव)
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14. प्रार्ायच, ग्रामसेवक प्रदशक्षण केंद्र (सवच)
15. सवच पंर्ायत सदमतयांर्े गट दवकास अदधकारी
16. मुख्य पदरर्ालन अदधकारी, महाऑनलाईन
17. मा.मंत्री (ग्रामदवकास) यांर्े खाजगी सदर्व
18. मा.राजयमं त्री (ग्रामदवकास) यांर्े खाजगी सदर्व
19. दनवड नस्ती, संग्राम कक्ष, ग्रामदवकास व पंर्ायत राज दवभाग
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