कृषि, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्यव्यवसाय
षवभागातील पदु म षवभागाकरीता ई-गव्हनधन्स प्रकल्प
राबषवण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी सषमती (Project
Implementation Committee ) गठीत करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
कृिी, पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत््यव्यवसाय षवभाग
शासन षनणधय क्रमांकः एमएलके-2018/प्र.क्र.73/पदु म 8
मंत्रालय षव्तार, मुंबई 400032
षदनांक : 3 मे, 2019
वाचा :

1) शासन षनणधय क्रमांक: सामान्य प्रशासन षवभाग,क्रमांक मातंस-2011/प्र.क्र.125/39
षदनांक-23/9/2011
2) शासन षनणधय क्रमांक: सामान्य प्रशासन षवभाग,क्रमांक 1256/फाईल/डीआयटी/2012
षदनांक-21/9/2012
३) शासन षनणधय क्रमांक मातंस-080/4/2014-0/0 Directorate of IT-DIT (MH),
षदनांक २० माचध, २०१८.
प्र्तावना :
राज्याचे प्रशासन अषर्क गषतमान तसेच लोकाषभमुख करण्याचे दृष्ट्टीने राज्यातील प्रशासकीय
कामकाजात माषहती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन नागषरकांना माफक दरात, जलद व पारदशधकषरत्या
सेवा पुरषवण्याच्या हेतुने राज्याचे ई-प्रशासन र्ोरण संदभार्ीन क्र.१ येथील शासन षनणधयान्वये जाहीर
करण्यात आलेले आहे. या शासन षनणधयामर्ील पषरच्छे द क्र.12.3 येथे संबंषर्त प्रशासकीय षवभागांनी
प्रकल्प अंमलबजावणी सषमती (PIC) ्थापन करावी यासंदभात मागधदशधक सूचना षदलेल्या आहेत.
सामान्य प्रशासन षवभागाच्या संदभार्ीन क्र. २ येथील शासन षनणधयातील पषरच्छे द क्र.6 मध्ये प्रकल्प
अंमलबजावणी सषमतीची रचना षवषहत करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषि व पशुसंवर्धन दु ग्र्व्यवसाय
षवकास व मत्यव्यवसाय षवभागातील पदु म षवभाग तसेच त्याखालील क्षेषत्रय कायालये यांचे
संगणकीकरण आषण ई-प्रशासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी सषमती (Project
Implementation Committee ) ्थापन करण्याची बाब शासनाच्या षवचाराषर्न होती.

शासन षनणधय :
शासन या षनणधयान्वये कृषि व पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्यव्यवसाय षवभागातील
पदु म षवभागाकरीता तसेच त्याखालील क्षेषत्रय कायालये यांचे संगणकीकरण आषण ई-प्रशासनाची
अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रकल्प अंमलबजावणी सषमती (Project Implementation
Committee ) गठीत करण्यास मान्यता दे त आहे :-
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अ.क्र.

अषर्का-यांचे पदनाम

सषमतीचे पद

1.

प्रर्ान सषचव/सषचव (पदु म)

अध्यक्ष

2.

अपर मुख्य सषचव/प्रर्ान सषचव/सषचव (षवत्त) ककवा त्यांचे प्रषतषनर्ी

सद्य

3.

अपर मुख्य सषचव/प्रर्ान सषचव/सषचव (षनयोजन) ककवा त्यांचे प्रषतषनर्ी

सद्य

4.

अपर मुख्य सषचव/प्रर्ान सषचव/सषचव,उद्योग ककवा त्यांचे प्रषतषनर्ी

सद्य

5.

अपर मुख्य सषचव/प्रर्ान सषचव/सषचव,माषहती व तंत्रज्ञान ककवा त्यांचे

सद्य

प्रषतषनर्ी
6.

आयुक्त, पशुसंवर्धन /दु ग्र्व्यवसाय / मत््यव्यवसाय

सद्य

7.

उपसषचव, पशुसंवर्धन /दु ग्र्व्यवसाय / मत््यव्यवसाय

सद्य

८.

राष्ट्रीय सुचना केंद्राचे प्रषतषनर्ी (NIC) (आवश्यकतेनुसार)

सद्य

9.

माषहती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील बाहेरचे तज्ञ (आवश्यकतेनुसार)

सद्य

10.

अवर सषचव/कक्ष अषर्कारी, पशुसंवर्धन /दु ग्र्व्यवसाय / मत््यव्यवसाय

सद्य सषचव

उपरोक्त सषमतीची कायधकक्षा खालीलप्रमाणे:(1) पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत्यव्यवसाय षवभागाच्या ई-प्रशासन र्ोरणाची अंमलबजावणी
करण्यासाठी आवश्यक ते हाडध वअ
े र/सॉप्टवेअर उपलब्र् करण्यासाठी आवश्यक त्या अनुिंषगक
बाबींवर षनणधय घेणे.
(2) षवभागामाफधत राबषवण्यात येणा-या संगणकीकरण प्रकल्पांची व्याप्ती ठरषवणे.
(3) षवभागामाफधत राबषवण्यात येणा-या सषमतीच्या कायधक्षत्र
े ानुसार ई-गव्हनधन्स प्रकल्प सुरु करण्यासाठी
RPF (Request for Proposal) अंषतम करुन षनषवदा प्रषक्रयेबाबत मागधदशधन करणे.
(4) षवभागामाफधत राबषवण्यात येणा-या षवषवर् संगणकीकरण प्रकल्पांकषरता आय.टी.सोल्यूशन
प्रोव्हायडर कंपन्यांची षनवड करुन प्रकल्प प्र्तावास षवषहत कायधपध्दतीने मंजूरी दे णे.
(5) षवभागाच्या ई-गव्हनधन्सबाबतच्या कामाचा आढावा घेणे.
(6) सामान्य प्रशासन षवभागाने (माषहती तंत्रज्ञान षवभाग) वेळोवळी घेतलेल्या षनणधयानुसार तसेच प्रदान
केलेल्या अषर्कारानुसार प्रकल्प अंमलबजावणी सषमतीस अषर्कार राहतील.
(7) रु.10 लक्ष ते रु.5 कोटीपेक्षा (ककवा माषहती तंत्रज्ञान षवभाग (सा.प्र.षव) यांनी घेतलेल्या त्या त्या वेळेच्या
र्ारेणानुसार) रकमेच्या ई-प्रशासनासंबंर्ीच्या कामांना मान्यता दे णे.
(8) प्रकल्प अंमलबजावणी सषमतीद्वारे मंजूर झालेल्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचे अषर्कार
षवत्त षवभाग,शासन षनणधय क्र.षवअप्र-2013/प्र.क्र.30/2013/षवषनयम,षद.17/4/2015 च्या
पषरषशष्ट्टातील षवत्तीय अषर्कार षनयम पुस््तका 1978,मर्ील भाग पषहला,उपषवभाग तीनच्या
अनुक्रमांक चार,पषरच्छे द क्रमांक 27(2) नुसार राहतील. ई-प्रशासन प्रकल्पाच्या मंजूरीबाबत
सषमतीमध्ये एकवाक्यता न झाल्यास प्रकल्प माषहती तंत्रज्ञान षवभागाच्य शासन षनणधय
षद.5/10/2001 अन्वये गठीत केलेल्या उच्चाषर्कार सषमतीकडे मान्यते्तव सादर करण्यात यावे.
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(9) वरीलप्रमाणे गषठत करण्यात आलेल्या सषमतीने प्रकल्पांना मान्यता षदल्यानंतर संगणकीकरण व
तद्नुिंषगक बाबी म्हणजेच संगणंक,सॉप्टवेअर,हाडध वअ
े र इत्यादी आवश्यक यंत्रसामुग्री खरेदी तसेच
संगणक प्रणालीचे षवकसन (Software Development), संदभाषर्न शासन षनणधयानूसार व
वेळोवेळी षनषित होणा-या शासन षनणधयानुसार षनषित केलेल्या र्ोरणानुसार करण्यात यावे.
(10) सषमती समोर षवचाराथध षवियाशी संबषर्त कायासनाचे अवर सषचव/कक्ष अषर्कारी हे उपरोक्त
सषमतीचे सद्य सषचव असतील, ज्या कायासनाशी संबंषर्त षविय बैठकीत असेल त्या कायासनाने
प्रकल्प अंमलबजावणी सषमतीची बैठक आयोषजत करणे,बैठकीचे इषतवृत्त तयार करणे व
त्याअनुिंगाने पुढील कायधवाही करणे या सवध बाबी षवियाशी संबषर्त कायासनाने करावयाच्या
आहेत.
सदर शासन षनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत्थळावर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201905031716259301 असा आहे . हा आदे श षडजीटल
्वाक्षरीने साक्षांषकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Rajesh
Shaligram Govil
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( राजेश गोषवल )
अवर सषचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
१) अपर मुख्य सषचव (षवत्त), षवत्त षवभाग.

२) अपर मुख्य सषचव (षनयोजन), षनयोजन षवभाग.

३) प्रर्ान सषचव (पदु म), पशुसंवर्धन, दु ग्र्व्यवसाय षवकास व मत््यव्यवसाय षवभाग.
४) प्रर्ान सषचव, उद्योग, ऊजा व कामगार षवभाग.
५) सषचव (कृषि), कृषि व पदु म षवभाग.

६) संचालक, माषहती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई.

७) आयुक्त, पशुसंवर्धन/दु ग्र्व्यवसाय/मत््यव्यवसाय.

८) संचालक, नॅशनल इन्फॉमेषटक्स सेंटर, ११ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई.
९) षवभागातील सवध सह सषचव, उप सषचव, अवर सषचव कृषि व पदु म षवभाग.
१०) षवभागातील कक्ष अषर्कारी, कृषि व पदु म षवभाग.
११) षनवडन्ती.
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