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प्रस्तावना:केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई र्व्हनग्स कतती कायगक्रमांतर्गत राज्यातील ग्रामीर् व शहरी भार्ात
नार्हरकांपयंत शासकीय, हनमशासकीय व खाजर्ी सेवा पोहोचहवण्यासाठी कॉमन सव्हीस सेंटर योजना
राज्यात सन 2008 पासून सुरु झाली. संदभग क्र. 2 व 4 च्या शासन हनर्गया्वये राज्यात १३०७४ केंद्रे मंजूर
करण्यात आली. सद्य:स्स्ितीत नार्हरकांना ऑनलाईन पध्दतीने सेवा पुरहवण्यासाठी CSC 1.0
योजनेअंतर्गत महा ई सेवा केंद्र, हजल्हाहिकारी/ तहहसलदार कायालय येिील सेतु केंद्र, महानर्र
पाहलकांनी स्िापन केलेली नार्री सुहविा केंद्र, हद.11.8.2016 च्या शासन हनर्गयानुसार ग्राम हवकास
हवभार्ामार्गत ग्रामपंचायती स्तरावर सुरु केलेली केंद्रे इ. उपक्रम सुरु आहेत.
हडसेंबर २०१५ मध्ये केंद्र शासनाने CSC २.० या योजने अंतर्गत सुिाहरत मार्गदशगक सूचना हनर्गहमत
केलेल्या आहेत. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनांना राज्याच्या कॉमन सर्ववस से्टरची स्वतंत्र ब्रँडडर्
करण्याची मुभा दे ण्यात आली आहे . राज्य शासनाने राज्याच्या वरील सवग कॉमन सव्हीस से्टर यांना
"आपले सरकार सेवा केंद्र" हे नाव दे ऊन सवग कॉमन सव्हीस से्टर चे एकसारखे ब्रँडडर् करण्याचा हनर्गय
घेतला आहे. सन २०१५ पासून कॉमन सव्हीस सेंटर हे आपले सरकार सेवा केंद्र या कॉमन ब्रँडींर् अतंर्गत
कायगरत आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्र यांच्या व्यवस्िापनाची जबाबदारी संदभग क्र. ५ च्या शासन
हनर्गया्वये महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळावर सोपहवण्यात आली आहे.
CSC २.० च्या मार्गदशगक सुचनांनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये एक आपले सरकार सेवा केंद्र
स्िापन करण्याचे अपेहक्षत आहे. केंद्र स्िापनेचे प्रमार् हे ग्रामीर् भार्ापुरते ठरवून हदलेले आहे. राज्याच्या
एकूर् लोकसंख्येपैकी 46% लोकसंख्या ही शहरी/नार्री भार्ात राहते. या शहरी लोकसंख्येच्या तुलनेत
सध्या उपलब्ि असलेली केंद्रांची संख्या ही र्ार कमी आहे . त्यामुळे शहरी भार्ातील लोकांना ऑनलाईन
सेवा उपलब्ि करुन दे ण्यासाठी योग्य पध्दतीने केंद्रांच्या सेवा उपलब्ि करुन दे र्े क्रमप्राप्त आहे. शहरी
भार्ात ही केंद्रे स्िापन करताना महानर्रपाहलका/नर्रपहरषदा/ नर्रपंचायत हे घटक हवचारात घेर्े
आवश्यक आहे.
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केंद्र शासनाच्या CSC 2.0 मिील मार्गदशगक सुचनांनुसार आपले सरकार सेवा केंद्रे स्िापन
करण्याचे हनकष, कायगपद्धती व इतर बाबींबाबत हवस्ततत मार्गदशगक सूचना हनर्गहमत करण्याची बाब
शासनाच्या हवचारािीन होती.
शासन हनर्गयआपले सरकार सेवा केंद्रे स्िापन करण्याचे हनकष, कायगपद्धती व इतर बाबींबाबत हवस्ततत
मार्गदशगक सूचना शासनाने खालील प्रमार्े हनहित केल्या आहेत.:1.

आपले सरकार सेवा केंद्र स्िापन करण्याचे हनकष:अ) प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्रात एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्िापन करण्यात येईल. मात्र, ५०००
पेक्षा अहिक लोकसंख्या (2011 च्या जनर्र्नेनुसार) असलेल्या ग्राम पंचायतीत हकमान २ केंद्रे
स्िापन करण्यात येईल.
आ)

शहरी भार्ांसाठी आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी खालील हनकष राहतील. (2011 च्या

जनर्र्नेनुसार)
• बतह्मुंबई महानर्रपाहलका क्षेत्र -25000 लोकसंख्येसाठी 1 केंद्र
• इतर महानर्रपाहलका व नर्रपहरषद - १0००० लोकसंख्येसाठी १ केंद्र
• प्रत्येक नर्र पंचायत क्षेत्रात हकमान एक आपले सरकार सेवा केंद्र स्िापन करण्यात
येईल. मात्र, ५००० पेक्षा अहिक लोकसंख्या असलेल्या नर्र पंचायतीत हकमान २ केंद्रे
स्िापन करण्यात येईल. वरील हनकषात आवश्यकतेप्रमार्े माहहती तंत्रज्ञान
संचालनालयमार्गत बदल करण्यात येईल.
शहरी भार्ात स्िापन करावयाच्या "आपले सरकार सेवा केंद्रांची" संख्या महानर्रपाहलका
/ नर्रपहरषद/ नर्रपंचायत इ. यांच्या प्रत्येक झोन/वाडग (प्रशासकीय) मध्ये शक्यतो समप्रमार्ात
हवभार्ण्यात यावी. सदर कायगवाही अध्यक्ष, हजल्हा सेतू सहमती/ (हजल्हा ई-र्व्हगन्स सोसायटी
(DeGS) ) तिा हजल्हाहिकारी यांचेमार्गत, या शासन हनर्गयाच्या तारखेपासून ३० हदवसाच्या आत
करण्यात यावी. तसेच, वेळोवेळी शासनाच्या सुचनेनुसार या संख्येमध्ये आवश्यक तो बदल
हजल्हाहिकारी यांच्या मार्गत करण्यात यावा.
2.

आपले सरकार सेवा केंद्रे स्िापन करण्याची कायगपद्धती:2.1

या शासन हनर्गयात नमूद हनकषानुसार कॉमन सर्ववस से्टरला “आपले सरकार सेवा

केंद्र" म्हर्ून घोहषत करण्याचे अहिकार अध्यक्ष, हजल्हा सेतू सहमती (हजल्हा ई-र्व्हगन्स
सोसायटी (DeGS) ) तिा हजल्हाहिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. हजल्हाहिकारी यांनी
पहरहशष्ट्ट-अ मध्ये हवहहत नमु्यात "आपले सरकार सेवा केंद्रे" अहिसूहचत केंद्रांची यादी
हजल्याच्या संकेतस्िळावर प्रहसद्ध करावी. तसेच, सदर यादी व्यवस्िापकीय संचालक, महाराष्ट्र
माहहती तंत्रज्ञान महामंडळ, यांच्याकडे ही सादर करावी. महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाने
राज्याची एकहत्रत यादी त्यांच्या संकेतस्िळावर प्रहसद्ध करावी. सदर कायगवाही प्रत्येक नवीन
वषाच्या सुरुवातीला ( 31 जानेवारी पूवी) करण्यात यावी. तसेच, सदर यादीत वेळोवेळी होर्ाऱ्या
सुिारर्ा/ बदलही वर नमूद पध्दतीने प्रहसध्द करण्यात यावे.
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2.2

आपले सरकार सेवा केंद्र हे केंद्राच्या मार्गदशगक सुचनांनुसार अहिसूहचत हठकार्ीच

चालवर्े क्रमप्राप्त आहे. केंद्राचे हठकार् हजल्हाहिकारी यांच्या परवानर्ीहशवाय बदलता येर्ार
नाही. परवानर्ी

हशवाय केंद्राचे हठकार् बदलण्यात आल्याचे हनदशगनास आल्यास, र्ंभीर

स्वरूपाची चूक समजून, केंद्र रद्द करण्यात यावी.
2.3

केंद्र शासनाच्या CSC १.० या योजने अंतर्गत मार्गदशगक सूचनांनुसार, सन २००८ पासून

महा ई- सेवा केंद्रे स्िापन करण्यात आली असून आज रोजी सुमारे ७००० महा ई-सेवा केंद्रे
कायगरत आहेत. ही सवग महा ई -सेवा केंद्रे "आपले सरकार सेवा केंद्रे " म्हर्ून अहिसूहचत करण्यात
यावीत. तसेच, ग्राम हवकास हवभार्ाच्या हद.११/०८/२०१६ च्या शासन हनर्गयानुसार ग्राम पंचायत
स्तरावर स्िापन करण्यात आलेली केंद्रे ही "आपले सरकार सेवा केंद्रे " म्हर्ून अहिसूहचत
करण्यात यावीत.
2.4

सध्या कायगरत असलेली हजल्हा व तालुका स्तरावरील सेतू केंद्रे (हजल्हा सेतू सहमती

सोबत कंत्राट अस्स्तत्वात असल्यास) तसेच स्िाहनक स्वराज्य संस्िांमार्गत स्िापन नार्हरक
सुहविा केंद्रे सुध्दा "आपले सरकार सेवा केंद्रे" म्हर्ून अहिसूहचत करण्यात यावीत.
2.5
(अ) पहरच्छे द क्र. १ च्या हनकषानुसार जर "आपले सरकार सेवा केंद्रांची" संख्या कमी असल्यास,
हजल्हाहिकारी यांनी अशा ग्राम पंचायती व नार्री क्षेत्रात झोन/वाडग च्या तपशीलासह यादी
हजल्याच्या संकेतस्िळावर प्रहसद्ध करावी. स्िाहनक वतगमानपत्र, चावडी, हजल्हाहिकारी /
तहहसलदार कायालयाचे नोटीस बोडग , स्िाहनक स्वराज्य संस्िा, महानर्र पाहलका/ नर्रपहरषदा
इत्याहद हठकार्ी तसेच माहहती व तंत्रज्ञान हवभार्ाच्या संकेतस्िळावर यादी प्रहसध्द करावी,
जेर्ेकरुन त्याला व्यापक प्रहसध्दी हमळे ल.
(ब) त्या ग्राम पंचायत क्षेत्रात डकवा नार्री क्षेत्रात झोन/ वाडग भार्ात CSC- SPV कडे ऑनलाईन
नोंदर्ीकतत CSC केंद्रे (नार्हरकांना B2C सेवा प्रदान करत असलेली) "आपले सरकार सेवा केंद्र"
दजा प्राप्त करण्यासाठी हजल्हाहिकाऱ्यांकडे अजग करू शकतात. वर नमूद भौर्ोहलक क्षेत्रात
कायगरत इतर केंद्र ( CSC-SPV व्यहतहरक्त ) ही अजग करण्यास पात्र राहतील.त्या भौर्ोहलक क्षेत्रात
राहर्ारा कोर्ताही व्यक्ती ज्याचे केंद्र सुरू नसेल परंतु जो CSC-SPVचे केंद्र हमळण्यासाठी
हवहहत केलेल्या अटी व शती पूर्ग करत असेल,असा व्यक्ती आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अजग
करण्यास पात्र राहील.
(क) हजल्हाहिकाऱ्यांनी प्राप्त अजाची छाननी CSC-SPV यांच्या हजल्हा सम्वयकाकडू न करुन
घ्यावी. हजल्हा सम्वयकांनी अशा अजांची छाननी करावी व पहरहशष्ट्ट- ब मिील नमु्यात माहहती
भरुन अहवाल सादर करावा. हद. 23/08/2002 च्या शासन हनर्गया्वये स्िाहपत केलेल्या
हजल्हाहिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील हजल्हा सेतु सहमती समोर सदर अहवाल ठे वुन केंद्रांना,
आपले सरकार सेवा केंद्रांचा दजा दे र्ेबाबत हनर्गय घेण्यात यावा.
" आपले सरकार सेवा केंद्र" दजा प्रदान करण्यासाठी एका पेक्षा अहिक अजग प्राप्त झाल्यास, ज्या
केंद्राने मार्ील ६ महह्याच्या कालाविीमध्ये B2C (Business to citizen) चे अहिक व्यवहार केले
असतील (संख्या), अशा कॉमन सर्ववस से्टरचा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दजा पात्रतेसाठी प्रािा्याने
हवचार करावा. याबाबत हजल्हाहिकारी, हजल्हा सेतू सहमती यांचा हनर्गय अंहतम राहील.
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3.

सेवांचा तपशील :-

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अहिहनयम अंतर्गत आपले सरकार पोटग ल वर उपलब्ि सवग ऑनलाईन सेवा
आपले सरकार सेवा केंद्रामार्गत दे ण्यात येतील. या व्यहतहरक्त पहरहशष्ट्ट- क मध्ये दशगहवल्याप्रमार्े इतर
सवग शासकीय सेवा व व्यावसाहयक सेवा (B2C) दे खील आपले सरकार सेवा केंद्रामार्गत उपलब्ि करून
दे ण्यात येतील. प्रत्येक सेवस
े ाठी आकारावयाचे शुल्क व त्या रक्कमेपैकी आपले सरकार केंद्र चालकाचा
हहस्सा, शासन हनर्गय हद. २३/०५/२०१२ व हद. १६/०९/२०१७ (वेळोवेळी झालेल्या/होर्ा-या बदलांसह)
व माहहती तंत्रज्ञान संचालनालयामार्गत वेळोवेळी हनर्गहमत हनदे शाप्रमार्े राहील.
आपले सरकार सेवा केंद्रामार्गत दे ण्यात येर्ा-या सेवांबद्दल नार्हरकांची काही तक्रार असल्यास,
त्यांना टोल फ्री हेल्पलाईन क्रमांकावर तक्रार नोंदवता येईल.
4.

भुर्तानासाठी (Payment) नार्हरकांना सुहविा :-

राज्य शासन पुरस्कतत हडहजटल पेमेंट वॉलेट "महा वॉलेट" कायास््वत झाल्यानंतर प्रत्येक आपले सरकार
सेवा केंद्रास "महा वॉलेट" मार्गत सेवा आकाराचा भरर्ा करण्याचा पयाय ग्राहकांना उपलब्ि करून
दे र्े आवश्यक असेल. तसेच, राज्य शासन मार्गत हडहजटल पेमेंट प्रर्ालीला चालना दे ण्यासाठी दे ण्यात
येर्ाऱ्या सूचना (उदा. POS यंत्र डकवा बायोमेहरक रीडर यंत्र बसहवर्े, आिार पे प्रर्ालीचा वापर इ.)
आपले सरकार केंद्र चालकावर बंिनकारक राहील.
5.

आपले सरकार केंद्र चालकांची कतगव्ये व जबाबदा-या:आपले सरकार केंद्र चालकांची कतगव्ये व जबाबदा-या खालील प्रमार्े राहतील.:i. शासनाने ठरवून हदलेल्या वेळापत्रकानुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालू ठे वून
नार्हरकांना सेवा पुरहवर्े.
ii. शासनाने ठरवून हदलेले ब्रँडडर् चा वापर करर्े तसेच महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाने
स्िापन केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाचा तपशील आपले सरकार सेवा केंद्राच्या दशगनी
भार्ावर प्रहसद्ध करर्े.
iii. शासनाने ठरवून हदलेले दर केंद्रावर प्रहसद्ध करर्े तसेच ठरवून हदलेल्या दरापेक्षा अहिक
शुल्काची आकारर्ी न करर्े.
iv. शासनाने पुरहवलेल्या वस्तू, आज्ञावली इ. चे योग्य वापर, संरक्षर् व जतन करर्े.
v. सवग ग्राहकांना सौज्याची वार्र्ूक दे र्े आहर् आवश्यक मदत व सहकायग करर्े.
vi. हवहवि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावर्ीत ठरवून हदलेले वेळापत्रक व हनदेश
काटे कोरपर्े पाळर्े.
vii. पयगवक्ष
े ीय संस्िा, महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाने हनहित केलेल्या
कायगपद्धतीनुसार माहहती पुरहवर्े व हदलेल्या हनदे शांचे पालन करर्े.

6.

महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाची कतगव्ये व जबाबदा-या:महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाची कतगव्ये व जबाबदा-या खालील प्रमार्े राहतील.:I.

आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संहनयंत्रर्ाची जबाबदारी

संदभग क्र.5 च्या शासन

हनर्गयानुसार महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञानं महामंडळावर सोपहवण्यात आली आहे.
महामंडळाने CSC-SPV व महाऑनलाईन कडू न हनयहमत अहवाल प्राप्त करून आपले
सरकार सेवा केंद्रांच्या कामाचे मूल्यमापन करावे. प्रभावी संहनयंत्रर्साठी आपले सरकार
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सेवा केंद्रामार्गत झालेल्या व्यवहारांची माहहती दशगवर्ारे डॅ शबोडग महाराष्ट्र माहहती
तंत्रज्ञान महामंडळाने हजल्हाहिकारी यांना उपलब्ि करून दे र्े.
II.

भारत नेट प्रकल्पाची अंमलबजावर्ी महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळ करत
असल्यामुळे, भारत नेट प्रकल्पाद्वारे र्ावात इंटरनेट सुहविा उपलब्ि झाल्यावर, आपले
सरकार सेवा केंद्राची मार्र्ी असल्यास, महामंडळाने केंद्राला इंटरनेट जोडर्ी उपलब्ि
करून द्यावी. यासाठी महामंडळाने प्रचहलत हनयमांनुसार शुल्क आकारर्े.

III.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजाबाबत कोर्तीही

तक्रार प्राप्त झाल्यास,

महामंडळाने हजल्हा माहहती तंत्रज्ञान कक्षातील कमगचाऱ्यांमार्गत स्िाहनक चौकशी करून,
१५ हदवसांत संबंहित हजल्हाहिकारी यांच्याकडे अहवाल सादर करर्े.
IV.

नार्हरकांना सेवच्े या दजाबाबत सूचना डकवा तक्रारी दाखल करण्यासाठी टोल फ्री
हेल्पलाईन सुहविा उपलब्ि करून द्यावे.

V.
7.

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत वेळोवेळी मार्गदशगक सुचना हनर्गहमत करतील.

हजल्हाहिकारी यांच्या कतगव्य व जबाबदाऱ्या :i.

पहरहशष्ट्ट- अ मिील हवहहत नमु्यात आपले सरकार सेवा केंद्रांची यादी हजल्हयाच्या संकेत
स्िळावर प्रहसध्द करर्े

ii.

आपले सरकार सेवा केंद्रांतून हजल्हा स्तरावर दे ण्यात येर्ाऱ्या G2C व B2C सेवांतर्गत
दे ण्यात येर्ाऱ्या सेवांवर हनयंत्रर् व देखरेख ठे वर्े

iii.

आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या र्ुर्वत्तेचे मुल्यमापन करुन प्रत्येकी वषी 31 जानेवारी पुवी अ,
ब, क व ड श्रेर्ी हनहित करर्े.मूल्यमापन करतान मूल्यमापन कालविीत व्यवहारांची
संख्या, सेवा हवहवितेचे प्रकार व संख्या, नार्हरकांशी सौज्याने वार्र्े हडहजटल पेमेंटला
प्रािा्य दे र्े मुद्दे हवचारात घेर्े

iv.

शासनाच्या मार्गदशगक सुचनांनुसार अहिसुहचत हठकार्ीच केंद्र चालहवले जाते डकवा कसे
यावर हनयंत्रर् ठे वर्े, केंद्रांचे हठकार्, पुवप
ग रवानर्ी हशवाय बदलल्याचे हनदशगनास
आल्यास केंद्राचा परवाना रद्द करर्े.

8.

आपले सरकार सेवा केंद्रावर प्रशासकीय कारवाई :i.

आपले सरकार सेवा केंद्राकडू न नार्हरकांना हनयहमत व अखंहडत सेवा उपलब्ि करून

दे र्े अपेहक्षत आहे. त्यामुळे, जर आपले सरकार सेवा केंद्राकडू न ३ महह्याच्या सलर्
कालाविीसाठी यापैकी एक ही सेवा (Government to Citizen- G2C डकवा Business to
citizen- B2C) दे ण्यात आली नसेल, तर आपले सरकार सेवा केंद्र चालवण्यासाठी दे ण्यात
आलेली परवानर्ी रद्द समजण्यात येईल व आपले सरकार सेवा केंद्राला हदलेले लॉहर्न रद्द
करण्यात येईल. सदर हरक्त केंद्रांबाबत पहरच्छे द क्र.2.5 नुसार कायगपध्दती अवलंबहवण्यात
यावी. काही अपहरहायग कारर्ामुळे, जर केंद्र चालकाला ३ महह्याच्या सलर् कालाविी साठी
केंद्र चालवर्े शक्य होत नसेल तर त्यांनी याबाबत हजल्हाहिकारी कायालय व संबंहित ग्राम
पंचायत/ नार्री स्िाहनक स्वराज्य संस्िेला लेखी स्वरूपात कळवून पूवप
ग रवानर्ी घेर्े
अहनवायग राहील.
ii.

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कामकाजाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास डकवा हनयहमत

तपासर्ीत काही उहर्वा डकवा अहनयहमतता आढळू न आल्यास, हजल्हाहिकारी यांनी महाराष्ट्र
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माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाकडू न अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. अहवालातील हनष्ट्कषाबाबत केंद्र
चालकाला आपले म्हर्र्े मांडण्याची संिी हदल्यानंतर, संबंहित उप-हवभार्ीय अहिकारी
(महसूल) यांना आपले सरकार सेवा केंद्रावर आवश्यक प्रशासकीय कायगवाही करण्याचे अहिकार
प्रदान करण्यात येत आहेत.
iii.

सािारर् प्रकारच्या अहनयहमतता/चुका आढळू न आल्यास, ६ महह्यापयंत केंद्र हनलंहबत

(र्ांभीयानुसार हनलंबन कालाविी ठरहवर्े) करावे. र्ंभीर प्रकारची अहनयहमतता/चुका आढळू न
आल्यास डकवा चुकांची पुनरावतत्ती होत असल्याचे आढळू न आल्यास, केंद्र कायमस्वरूपी बंद
करण्यात यावे. सदर हरक्त आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत पहरच्छे द क्र.2.5 नुसार कायगपध्दती
अवलंबहवण्यात यावी.
iv.

उप- हवभार्ीय अहिकारी (महसूल) यांच्या हनर्गयाहवरुद्ध हजल्हाहिकारी यांच्याकडे अपील

करता येईल. हजल्हाहिकारी यांनी अशा अपीलावर २ महह्यात अंहतम हनर्गय घ्यावा. याबाबतीत
हजल्हाहिका-यांचा हनर्गय अंहतम राहील.
v.

ग्राम हवकास हवभार्ाच्या शासन हनर्गय, हदनांक ११/०८/२०१६ नुसार स्िापन केंद्रांच्या

बाबतीत संहनयंत्रर् व प्रशासकीय हनयंत्रर् ग्राम हवकास हवभार्ाने वेळोवेळी हनर्गहमत केलेल्या
सूचनेनुसार करण्यात यावे.
vi.

राज्य शासनाने CSC 2.0 अंतर्गत आपले सरकार सेवा केंद्राचे कॉमन ब्रॅ्डींर्चे हडजाईन

मंजूर केले आहे. सदर हडजाईन सोबत जोडले आहे . (पहरहशष्ट्ट- ड) CSC SPV / कॉमन ब्रॅ्डींर्
च्या मार्गदशगक सुचनांनुसार सवग केंद्र चालकांनी स्टे ट को-ब्रॅ्डींर्चा वापर करर्े आवश्यक आहे.
vii.

या शासन हनर्गयांतर्गत CSC 2.0 मार्गदशगक सूचनाच्या अंमलबजावर्ीमध्ये कोर्तीही

तक्रार वा मतभेद उद्भवल्यास याबाबत अंहतम हनर्गय घेण्याचा अहिकार माहहती व तंत्रज्ञान
हवभार्ाचा असेल आहर् हा अंहतम हनर्गय हजल्हाहिकारी, CSC SPV व अ्य संबंहितांवर
बंिनकारक असेल.
9.

CSC SPV भूहमका आहर् जबाबदारी
i.

कायगरत असलेल्या सवग आपले सरकार सेवा केंद्राच्या नवीन व जु्या VLEs ना प्रहशक्षर् दे र्े.

ii.

राज्य आहर् हजल्हा यांना हनवड प्रहक्रयेत व्हीएलईच्या ऑन बोहडं र्साठी आहर् राज्य ब्रँडडर्च्या
हनर्वमतीसाठीही मदत करर्े.

iii.

“हडहजटल सेवा” पोटग लचे प्रभावीहरत्या व्यवस्िापन करर्े.

iv.

आपले सरकार सेवा केंद्राकडू न B2C सेवा VLEs यांना हवतरीत करण्यास मदत करर्े.

v.

MIS status report महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाला हनयहमतपर्े सादर करर्े

10•

महाऑनलाईन भूहमका आहर् जबाबदाऱ्या:-

i.

आपले सरकार पोटग लचे प्रभावीहरत्या व्यवस्िापन करर्े.

ii.

आपले सरकार सेवा केंद्राकडू न G2C सेवा VLEs यांना हवतरीत करण्यास मदत करर्े.

iii.

MIS status report महाराष्ट्र माहहती तंत्रज्ञान महामंडळाला हनयहमतपर्े सादर करर्े.
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सदर शासन हनर्गय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 201801191141526211 असा आहे. हा आदे श हडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने,

S V R Srinivas
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( एस. व्ही. आर. श्रीहनवास )
महाराष्ट्र शासनाचे प्रिान सहचव
प्रत,
1. मा.राज्यपाल यांचे सहचव,
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सहचव,
3. सवग मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजर्ी सहचव,
4. मुख्य सहचव, महाराष्ट्र शासन,
5. सवग अपर मुख्य सहचव/सवग प्रिान सहचव/हवशेष सहचव/सहचव,
6. प्रिान सहचव , महाराष्ट्र हविानमंडळ सहचवालय, हविानभवन , मुंबई
7. *प्रबंिक, उच्च ्यायालय (मुळ शाखा),मुंबई,
8. *प्रबंिक, उच्च ्यायालय (अहपल शाखा),मुंबई,
9. *प्रबंिक, लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,
10. *सहचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, मुंबई,
11. महालेखापाल 1/2 लेखा व अनुज्ञय
े ता महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर,
12. महालेखापाल 1/2 लेखा व पहरक्षा महाराष्ट्र, मुंबई/नार्पूर,
13. सवग हवभार्ीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य,
14. सवग हजल्हाहिकारी, महाराष्ट्र राज्य,
15. सवग महानर्रपाहलका आयुक्त
16. पोहलस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
17. सवग उप मुख्यकायगकारी अहिकारी, हजल्हापहरषदा
18. सवग मंत्रालयीन हवभार्,मंत्रालय,मुंबई
सवग मंत्रालयीन हवभार्ाच्या अहिपत्याखालील हवभार् प्रमुख / कायालय प्रमुख
19. सवग हजल्हा कोषार्ार अहिकारी, महाराष्ट्र राज्य,
20. अहिदान व लेखा अहिकारी, मुंबई,
21. हनवासी लेखा परीक्षा अहिकारी, मुंबई,
22. हनवड नस्ती (का.39).
*पत्राने
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पहरहशष्ट्ट- अ

शासन हनर्गय, सामा्य प्रशासन (माहहती व तंत्रज्ञान) हवभार्, हद. 19/01/2018 च्या पहरच्छे द क्र. २.१
नुसार खालील तक्त्यात नमूद तपशीलाप्रमार्े आपले सरकार सेवा केंद्रे अहिसूहचत करण्यात येत
आहेत.:क्र. हजल्हा तालुका ग्राम

पंचायत/ झोन/वॉडग

केंद्र

मोबाईल

महानर्रपाहलका (र्क्त

चालकाचे क्र.

/

नाव

नर्रपहरषद/ शहरी

नर्रपंचायत

केंद्रांसाठी )

आपले

अक्षांश रे खांश

CSC ID सरकार
सेवा
केंद्राचा
पत्ता

हदनांक:

हजल्हाहिकारी
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पहरहशष्ट्ट- ब
आपले सरकार सेवा केंद्रांसाठी प्राप्त अजाबाबत छाननी अहवाल
क्र

केंद्राचे

केंद्र

हठकार् चालकाचे
नाव

केंद्रावर उपलब्ि Internet मार्ील
साहहत्याचा
तपहशल

जोडर्ी
व बाबत

हकती

CSC SPV कडे

दोन वषात प्रकारच्या

तक्रार

प्राप्त कामाची

B2C

झाली

होती नोंद

B2C

संख्या (उदा : तपहशल

व्यवहारांची सेवा

का?

संर्र्क, डप्रटर,

संख्या

हदल्या,

असल्यास,

ती संख्या

केंद्रावर

PoS

उल्लेखनीय

यंत्र,

बायोमेरीक यंत्र

झालेली/

इ.)

प्रस्ताहवत

आहे का ?

कायगवाही
1

2

हठकार् :-

3

4

5

6

7

8

9

CSC SPV हजल्हा व्यवस्िापकाची स्वाक्षरी

हदनांक :-
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पहरहशष्ट्ट- क
आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत दिल्या
जाणाऱ्या सेवा
Aadhaar
Service
Aadhaar
Print
Mobile
Updates
Demo
graphic
Updates
Enrolments
e-KYC

Educational
Services

Financial
Services

Digital
Education
Cyber
Gram
NIOS
Animation
Course

Seeding

Central Govt.
Services
Banking
Services
- New Account
- Deposit
- Withdrawal
- Remittance

State Govt.
Service

PAN card

e-District /SSDG
- Land Record

Passport
Income
Tax
Return

Election

Utility
Services

Voter
Registration

Income/Caste/
Domicile
certificate

Electricity Bill
Payment

Health
Services
Telemedicine

Modification
to Voter
details

Electricity new
Connection

B2C

- CCC
University
Services
Tally

Skill

e- Recharge

L&T
Courses

Tour & Travels

NSDC
Courses

- Allopathic
- Ayurvedic

Voter PVC
Card Print

- Ration Card
-Birth/Death
Certificate

IRCTC
Services

-Homeopathy
JAN Aushadhi
Diagnostic
Services

Sale & purchase
of seeds farmer
equipments
e-Commerce

NIELIT
-BCC

Authentication

G2C Services

- CSC Bazar
Insurance

Employment
Service
Swachh Bharat
Abhiyan

-

- VLE Bazar

Other
- Electronics
Motor Mechanic
-Mobile repair
- NOFN
-Health adviser

- Patanjali
Products

Pension
AEPS Services

PM Awas
Yojana

- Withdrawal
Coaching
- IIT
-Civil Services

Agriculture
Service
- Soil Health
Card

Financial/ Legal
Literacy
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पहरहशष्ट्ट- ड
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