ई-लििाव कार्यप्रणािीचा अविंब
करण्र्ाबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सामान्र् प्रशासन लवभाग
मालहती तंत्रज्ञान संचािनािर्
शासन लनणयर् क्रमांक : मातंसं ०८०/६/२०१३-DIR-DIT(MH)/39
मंत्रािर्, मंबई-400 032
लिनांक : 03 लिसेंबर, 201४
प्रस्ततावना:
शासकीर् कामकाजात पारिशयकता आणण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीने केंद्र शासनाच्र्ा लमशन मोि
प्रकल्पाचा भाग म्हणून ई-लििाव प्रकल्प राज्र्ात प्रार्ोलगक तत्वावर काही लजल््ांमध्र्े
र्शस्तवीपणे राबलवण्र्ात आिेिा आहे. सद्यस्स्तितीत काही लजल््ांमध्र्े शासकीर् जलमनींचे
लििाव, वाळ लििाव, तेंिपत्ता लििाव इत्र्ािी एनआर्सीच्र्ा ई-लििाव प्रणािीचा वापर करुन
प्रार्ोलगक तत्वावर सरु आहेत.
ई-लििाव पद्धतीमळे संपूणय लििाव प्रलक्रर्ेमध्र्े पारिशयकता र्ेऊन शासकीर्
महसूिामध्र्े मोठ्या प्रमाणात वाढ झािेिी आहे. ही बाब िक्षात घेऊन संपूणय राज्र्ामध्र्े
सवयसमावेशकपणे ई-लििाव कार्यप्रणािी सरु करण्र्ाची बाब शासनाच्र्ा लवचाराधीन होती.
शासन लनणयर्:
राज्र्ातीि सवय संसाधनांच्र्ा लििावामध्र्े पारिशयकता, सटसटीतपणा आणून व लनकोप
स्तपधेिा वाव िे ऊन शासकीर् महसूिात वाढ व जास्ततीत जास्तत भौगोलिक क्षेत्रातीि व्र्ापाऱर्ांपर्ंत
पोचण्र्ाच्र्ा दृस्ष्ट्टने ई-लििाव प्रणािीचा वापर शासनाचे सवय लवभाग, सवय कार्ािर्े, ग्रामीण व
नागरी स्तिालनक स्तवराज्र् संस्तिा, सावयजलनक उपक्रम आलण मंिळे (मालहती अलधकार कार्िा
अलधलनर्म २००५ मधीि किम ४ प्रमाणे) र्ांना लिनांक १ जानेवारी, २०१५ पासून बंधनकारक
करण्र्ात र्ेत आहे. सिर बंधन सध्र्ा तरी रु.१,००,०००/- (एक िाख) ककवा त्र्ापेक्षा जास्तत राखीव
ककमतीच्र्ा लििावांसाठी िागू राहीि.
ई-लििाव पद्धतीचा अविंब करण्र्ासाठी एनआर्सी चेन्नईची ई-लििाव आज्ञाविी सध्र्ा
उपिब्ध आहे. सवय लवभागांनी सवयसाधारणपणे एनआर्सीच्र्ा ई-लििाव प्रणािीचा वापर
प्राधान्र्ाने करावा. पण एनआर्सीची सिर ई-लििाव आज्ञाविी मोठ्या प्रमाणात वापरण्र्ासाठी
उपर्क्ततेच्र्ा दृस्ष्ट्टकोनातून तपासाधीन आहे ; म्हणून इतर आज्ञाविींचा वापर करण्र्ाची मभा
सद्धा राहीि. मात्र अशा आज्ञाविींची लनवि पारिशयकपणे करणे आवश्र्क राहीि तसेच सिर
आज्ञाविी सरलक्षततेच्र्ा दृस्ष्ट्टने प्रमालणत असणे आवश्र्क आहे व त्र्ा आज्ञाविींचा िाटा बॅकअप
(Data Backup) ठे वण्र्ाची जबाबिारी संबंलधत लवभागांची/संस्तिांची राहीि.

शासन ननर्णय क्रमांकः मातंसं ०८०/६/२०१३-DIR-DIT(MH)/39

सिर शासन लनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्तिळावर
उपिब्ध करण्र्ात आिा असून त्र्ाचा संकेताक 201412031436071411 असा आहे . हा आिे श
लिजीटि स्तवाक्षरीने साक्षांलकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाि र्ांच्र्ा आिे शानसार व नावाने.
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(राजेश अग्रवाि)
प्रधान सलचव (मातं)
प्रलत,
1) राज्र्पािांचे सलचव, राजभवन, मिबार लहि, मंबई
2) मख्र्मंत्री र्ांचे प्रधान सलचव,
3) सवय मंत्री र्ांचे खाजगी सलचव,
4) सवय राज्र्मंत्री र्ांचे खाजगी सलचव,
5) प्रबंधक, मूळ न्र्ार् शाखा, उच्च न्र्ार्ािर्, मंबई (पत्राने),
6) प्रबंधक, अपीि शाखा, उच्च न्र्ार्ािर्, मंबई (पत्राने),
7) सलचव, राज्र् लनविणूक आर्ोग (पत्राने),
8) सलचव, महाराष्ट्र िोकसेवा आर्ोग, मंबई (पत्राने),
9) सलचव, महाराष्ट्र लवधानसभा, मंबई (पत्राने),
10) सलचव, महाराष्ट्र लवधान पलरषि, मंबई (पत्राने),
11) महािेखापाि, महाराष्ट्र-1 (िेखा व अनज्ञेर्ता), मंबई
12) महािेखापाि, महाराष्ट्र-1 (िेखा परीक्षा), मंबई
13) महािेखापाि, महाराष्ट्र-2 ( िेखा व अनज्ञेर्ता), नागपूर
14) महािेखापाि, महाराष्ट्र-2 (िेखा परीक्षा), नागपूर
15) अलधिान व िेख अलधकारी, मंबई,
16) लनवासी िेखा परीक्षा अलधकारी, मंबई,
17) मख िेखा परीक्षक (लनवासी िेखे), कोकण भवन, नवी मंबई,
18) सवय लवभागीर् आर्क्त,
19) सवय लजल्हालधकारी,
20) सवय लजल्हा पलरषिांचे मख्र् कार्यकारी अलधकारी,
21) सा.प्र.लव. कार्ासन-39
22) सवय मंत्रािर्ीन लवभाग,
23) लनरलनराळ्र्ा मंत्रािर्ीन लवभागांच्र्ा लनर्ंत्रणाखािीि सवय लवभाग प्रमख व कार्ािर्
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