आपले सरकार सेवा केंद्ाांचे व्यवस्थापन महाराष्ट्र
माहहती तांत्रज्ञान महामांडळाकडे सोपहवणे बाबत.
महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन (माहहती तांत्रज्ञान) हवभाग
शासन हनणणय क्र. मातांसां1716/प्र.क्र.517/39
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मांत्रालय, मुांबई 400 032.
हदनाांक :- 05 हडसेंबर, 2016
सांदभण :- १) शासन हनणणय क्रमाांक क्र. मातांसां/प्र.क्र.28/39, हदनाांक :- 3 हडसेंबर, 2008
२) शासन हनणणय क्रमाांक क्र. मातांसां 2012/प्र.क्र.152/39, हदनाांक 23 मे, २०१2
३) शासन हनणणय क्रमाांक क्र. मातांसां 047/1/2014/39, हदनाांक 5 सप्टें बर, 2014
४) शासन हनणणय क्रमाांक क्र. मातांसां 1716/प्र.क्र.286/39, हदनाांक ९ ऑगस्ट, २०१६
प्रस्तावना :केंद् शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हनणन्स कृती कायणक्रमाांतगणत राज्यातील रामामीण व शहरी भागात
नागहरकाांपयंत शासकीय, हनमशासकीय व खाजगी सेवा पोहोचहवण्यासाठी कॉमन सव्हीस सेंटर योजना
राज्यात सन 2008 पासून सुरु झाली. सांदभण क्र. १ व 3 च्या शासन हनणणयान्वये राज्यात १३074 केंद् मांजूर
करण्यात आले असून त्यापीकी सुमारे ६००० केंद् सध्या कायान्न्वत आहे त. सन २०१५ पासून कॉमन सव्हीस
सेंटर हे आपले सरकार सेवा केंद् या कॉमन ब्रँडींग अांतगणत कायणरत आहेत.
या योजनेंतगणत ४ सव्हीस सेंटर एजन्सीची हनवड हनहवदा प्रहक्रयाद्वारे करण्यात आली होती. सन
2008 मध्ये औरां गाबाद व अमरावती महसुल हवभागात सी एम एस., कोकण व पुणे हवभागात स्पॅनको , नाहशक
हवभागात बेसीक्स व नागपूर हवभागात हरलायन्स कम्युहनकेशन या कांपन्याांची सव्हीस सेंटर एजन्सी म्हणून
हनवड करण्यात आली होती. सन 2013 मध्ये हरलायन्स कम्युहनकेशन या कांपनीचे कांत्राट रद्द करुन
महाऑनलाईन हल. याांना नागपूर हवभागात सव्हीस सेंटर एजन्सी म्हणून हनयुक्त करण्यात आले.
हद.1.8.2015 रोजी सवण सव्हीस सेंटर एजन्सी याांचे कांत्राट सांपष्ट्ु टात आले आहे त.
केंद् शासनाने हडसेंबर २०१५ मध्ये CSC 2.0 बाबत मागणदशणक सुचना हनगणहमत केलेल्या आहे त. या
सुधाहरत मागणदशणक सुचनाांतगणत सव्हीस सेंटर एजन्सीची सांकल्पना सांपष्ट्ु टात येवून कॉमन सव्हीस सेंटर
योजनेची अांमलबजावणी राज्य शासनामार्णत हनयुक्त सांस्थेद्वारे करणे अपेहित आहे .
सांदभण क्र. 4 च्या शासन हनणणयान्वये महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळाची स्थापना करण्यात आली
असून त्या शासनहनणणयातील पहरच्छे द क्र. ३.१ नुसार महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळावर राज्यव्यापी
माहहती तांत्रज्ञान प्रकल्पाांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सोपहवण्यात आली आहे. त्यानुसार आपले सरकार
सेवा केंद्ाांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळावर सोपहवण्याची बाब
शासनाच्या हवचाराधीन होती.
शासन हनणणय :CSC 2.0 च्या मागणदशणक सुचनेनुसार सव्हीस सेंटर एजन्सीची सांकल्पना सांपष्ट्ु टात आली असल्याने,
हदनाांक ३०.9.2016 रोजी झालेल्या १०५ व्या उच्चाहधकार सहमतीच्या बीठकीत झालेल्या हनणणयानुसार “आपले
सरकार सेवा केंद्” याांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी या शासन हनणणयाच्या हदनाांकापासून महाराष्ट्र माहहती
तांत्रज्ञान महामांडळावर सोपहवण्यात येत आहे .
सांदभण क्र. 2 च्या शासन हनणणयानुसार सेवा शुल्काच्या रकमेत आतापयंत सव्हीस सेंटर एजन्सी याांना
दे य हहस्सा या शासन हनणणयाच्या तारखेपासून महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळाला दे य राहहल.
महाऑनलाईन हल. मार्णत सदर रक्कम महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळाच्या खात्यात हनयहमतपणे जमा
करण्यात यावी.

शासन हनणणय क्रमाांकः मातांसां1716/प्र.क्र.517/39

आपले सरकार सेवा केंद्ाच्या केंद् चालकाांसाठी आवश्यक असलेल्या वॉलेट प्रणालीच्या वापराबाबत
महाराष्ट्र माहहती तांत्रज्ञान महामांडळ व महाऑनलाईन हल. याांच्यामध्ये स्वतांत्रपणे करार करण्यात यावा.
सदर शासन हनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201612051910395011 असा आहे. हा आदेश हडजीटल स्वािरीने
सािाांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने,
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( शु.भ. शेडगे )
अवर सहचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
मा.राज्यपाल याांचे सहचव.
मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सहचव,
सवण मा. मांत्री याांचे खाजगी सहचव,
मा. राज्यमांत्री (माहहती तांत्रज्ञान) याांचे खाजगी सहचव,
सवण मा. राज्यमांत्री याांचे खाजगी सहचव,
मुख्य सहचव, महाराष्ट्र राज्य
सवण अपर मुख्य सहचव /प्रधान सहचव /हवशेष सहचव / सहचव
प्रधान सहचव (माहहती तांत्रज्ञान), मांत्रालय, मुांबई-३२,
* प्रधान सहचव, महाराष्ट्र हवधानमांडळ सहचवालय, मुांबई,
सवण हवभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
अध्यि व व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र आय.टी. कॉपोरे शन हल., मुांबई.
सवण हजल्हाहधकारी/ सवण महानगरपाहलका आयुक्त/ सवण हजल्हा पहरषद/ नगर पाहलका याांचे मुख्य
कायणकारी अहधकारी,
हवत्त हवभाग (व्यय-४), मांत्रालय, मुांबई -३२,
महालेखापाल १/२ लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मुांबई /नागपूर,
महालेखापाल १/२ लेखा परीिा महाराष्ट्र, मुांबई /नागपूर,
महालेखापाल , (वाहणन्ज्यक लेखा), महाराष्ट्र, मुांबई
अहधदान व लेखा अहधकारी, मुांबई,
हनवासी लेखा परीिा अहधकारी, मुांबई,
मुख्य पहरचालन अहधकारी, महाऑनलाईन हल. मुांबई
मुख्य पहरचालन अहधकारी, सी एम एस हल., / मे.बेसीक्स हल. / मे. स्पॅनको हल.
हनवड नस्ती.
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