माहिहिती तं त्र ज्ञाहन व तक्राहर िनवाहरण कक ,िजिल्हिाह परिरषद अमराहवती
itcellzpamt@gmail.com

माहिहिती तंत्रज्ञाहनाहच्याह मदतीने प्रशाहसनाहमध्ये परिरवतर न आणण्याहच्याह दृष्टीने ई-गव्हिनर न्सचे महित्व लकाहत
घेवून ई-गव्हिनर न्स उपरक्रमाहस शाहसनाहने प्राहधाहन्य िदले आहिे. ई-गवहिनर न्सची ज्याह ज्याह िठिकाहणी यशस्वीिरत्याह
अंमलबजिाहवणी करण्याहत आली त्याह त्याह िठिकाहणी पराहरदशर कताह आिण सेवाहंची सहिजि उपरलब्धताह याहव्दाहरे साहमाहन्य
नाहगरीकाहंनाह मोठिाह लाहभ झाहलेलाह आहिे . नाहगरी सेवाहंचे उत्तम व्यवस्थाहपरन, अंतगर त काहयर परध्दतीतील सुधाहरणाह व
िनणर य कमताह याहमध्ये प्रशाहसनाहलाह ई-गव्हिनर न्स परुरक ठिरलेले आहिे. तसेच महिाहराहष्टर शाहसन िनरिनराहळयाह शाहसकीय
िवभाहगाहंमध्ये ई-गव्हिनर न्स प्रकल्पराहंची अंमलबजिाहवणी करीत आहिे.
याहअनुषगं ाहने

महिाहराहष्टर

शाहसन,

ग्राहम

िवकाहस

िवभाहगाहचाह

शाहसन

िनणर य

क्र.

संग्राहम-

2014/प्र.क्र.127/संग्राहम कक, िद. 20 ऑगस्ट 2014 व साहमाहन्य प्रशाहसन िवभाहगाहचाह शाहसन परिरपरत्रक क्र.
माहतंसं/साहप्रिव/5/2015 िद. 10 जिुलै, 2015 चे तरतुदीनुसाहर अमराहवती िजिल्हिाह परिरषदेमध्ये िद. 7 िडिसेबर
2015 रोजिी मध्यवती माहिहिती तंत्रज्ञाहन व तक्राहर िनवाहरण ककाहची स्थाहपरनाह करण्याहत आली आहिे . सदर कक
मुख्य काहयर काहरी अिधकाहरी तथाह उपरमुख्य काहयर काहरी अिधकाहरी, साह.प्र.िव. याहंचे िनयंत्रणाहखाहली काहयाहरित न्वत
करण्याहत येत सदर ककाहमध्ये खाहलील नमुद कमर चाह-याहंच्याह प्रितिनयुक्ती व बाहहियस्त्रोताहव्दाहरे सेवाह घेण्याहत
आलेल्याह आहिेत.
1. श्री. संजिय शं. राहठिी, किनष्ठि प्रशाहसन अिधकाहरी, आरोग्य िवभाहग – कक प्रमुख

(संपरकर क्रमाहंक – 9422190059 )
2. श्री. िवरेद्र रोडिे, किनष्ठि प्रशाहसन अिधकाहरी, िशकण िवभाहग – सहि कक प्रमुख

(संपरकर क्रमाहंक – 7028918789)

3. श्री. अमुल तुमडिे, प्रोजिेक्ट िलडिर (बाहहियस्त्रोताहव्दाहरे) (संपरकर क्रमाहंक – 9021169663)
4. श्री. तुषाहर वडितकर, वरीष्ठि सहिाह. बाहंधकाहम िवभाहग – कक सहिाहय्यक

(संपरकर क्रमाहंक – 8275395500)
5. श्री. िदपरक ताहयडिे , परिरचर, ग्राहमीण पराहणी परुरवठिाह िवभाहग – ककाहचे काहमकाहजिाहकरीताह परिरचर

(संपरकर क्रमाहंक – 9623194694)
सदर ककाहमाहफरत माहिहिती तंत्रज्ञाहनाहचे मदतीने अमराहवती िजिल्हिाह परिरषदेमध्ये ई-गव्हिनर न्स संबंधाहत िविवध
प्रकल्पर काहयाहरित न्वत करणे प्रस्ताहिवत असुन सध्याहित स्थतीत खाहलील प्रकल्पर काहयाहरित न्वत करण्याहत येत आहिेत .
1. िजिल्हि ाह परिरषदे चे सं के तस्थ ळ अद्याहवत करण्य ाहत ये त आहिे .
साहमाहन्य जिनतेलाह िजिल्हिाह परिरषदेतफे राहबिवण्याहत येणाह-याह शाहसनाहच्याह िविवध योजिनाहंची माहिहिती, िजि.पर. चे
िविवध िवभाहग प्रमुखाहंची संपरकर माहिहिती व इतर आवश्यक माहिहिती उपरलब्ध करून देणेसाहठिी िजिल्हिाह परिरषदेचे
अिधकृत संकेतस्थळ zpamravati-gov.in तयाहर करण्याहत आलेले आहिे.
2. िजिल्हि ाह परिरषद कं त्राहटदाहर नोंदणीबाहबत वे ब परोटर ल िवकसीत करण्य ाहत आले ले आहिे .
महिाहराहष्टर शाहसन ग्राहमिवकाहस िवभाहगाहचाह शाहसन िनणर य क्र.ग्राहसयो२००७/प्र.क्र.१/यो.९ िद. २० एप्रिप्रल
२००७ व क्र.संिकणर - २०१६/प्र.क्र.- १४८/यो.९ िद. २ िडिसेबर, २०१६ अन्वये िजिल्हिाह परिरषदेमध्ये काहमाहंची
िनिवदाह भरण्याहकरीताह िजिल्हिाह परिरषदेची कंत्राहटदाहर नोंदणी असणे आवश्यक आहिे . सदर नोंदणी प्रिक्रयाह पराहरदशर क,
सुटसुटीत व जिलद हिोण्याहकरीताह तसेच संबंिधत कंत्राहटदाहराहने साहदर केलेले दस्तऐवजिाहंच्याह प्रती सुरिकत व
आवश्यकतेनुसाहर सहिजि उपरलब्ध हिोण्याहकरीताह िजिल्हिाह परिरषद कंत्राहटदाहर नोंदणीबाहबतचे वेब परोटर ल िवकसीत
करण्याहत आलेले आहिे.

3. प्राहथिमक िशकण िवभाहग , िजिल्हिाह परिरषद, अमराहवती याहंचे स्वतं त्र सं के तस्थळ िवकिसत
करण्याहत आले आहिे .
प्राहथिमक िशकण िवभाहगाहचाह आवाहकाह लकाहत घेताह याह काहयाहरलयाहचे स्वतंत्र संकेतस्थळ असणे गरजिेचे असल्याहने सदर
िवभाहगाहने www.eopamravati.edu.in याह नाहवाहने स्वतःचे संकेतस्थळ िवकिसत केले आहिे. सदर संकेतस्थळ
अद्ययाहवत ठिे वण्याहत येत असून िवभाहगाहंतगर त हिोणाहऱ्याह नेमणुकाह, परदोन्नती, बदल्याह, समाहयोजिन याहबाहबत सवर
टप्प्याहंवरील सूचनाह, जिाहिहिराहत व माहिहिती उपरलब्ध करून िदली जिाहते. त्याहचप्रमाहणे, िशकणाहिधकाहरी व उपरिशकणाहिधकाहरी
याहंचेशी website च्याह माहध्यमाहतून कोणतीहिी व्यक्ती संवाहद साहधू शकते , आपरल्याह तक्राहरी, समस्याह माहंडिू शकते.

4. प्राहथिमक िशकण िवभाहगाहतील िशकक तसे च िशकके तर कमर चाहरी तसे च अिधकाहरी याहंच ी
से व ाह िवषयक माहिहिती किरताह वे ब परोटर ल िवकसीत करण्य ाहत आले ले आहिे .
संपरूणर िजिल्ह्याहतील िशकक तसेच िशककेतर कमर चाहरी व अिधकाहऱ्याहंची सेवाह िवषयक माहिहिती संबिं धत परंचाहय सिमतीवर
उपरलब्ध असते . त्याहमुळे िजिल्हिाह काहयाहरलयाहलाह प्रत्येक वेळेस परं.स. वर अवलंबून रहिाहवे लाहगत असल्याहमुळे वेळेचाह
परव्यय हिोतो. सबब सदर अिधकाहरी तथाह कमर चाहऱ्याहंची माहिहिती आवश्यक परुराहव्याहसिहित uopload करणेकिरताह
egov.eopamravati.edu.in हिे वेब परोटर ल िवकिसत करण्याहत आले आहिे.
5. RTE माहन्यते क रीताह वे ब परोटर ल िवकसीत करण्य ाहत आले ले आहिे .
RTE माहन्यताह प्रक्रीये किरताह http://rte.eopamravati.edu.in हिे वेब परोटर ल िवकिसत करण्याहत आले असून
खाहजिगी शाहळाहंनाह स्वतःचे लॉग इन उपरलब्ध असून त्याहद्वाहरे अजिर करण्याहपराहसून आदेश प्राहप्त करण्याहपरयरत सवर काहहिी
Online परद्धतीने काहयर वाहहिी हिोते.
6. Optical fiber इं ट रने ट तसे च Intercom व अन्य आवश्यक सुि वधाह िशकणाहिधकाहरी काहयाहरलयाहतील संगणके fiber Optical याह वेगवाहन इंटरनेट कनेक्शनने जिोडिले असून आवश्यक
माहिहितीचे देवाहण घेवाहणीसाहठिी ई-मेलचाह वाहपरर केलाह जिाहतो. त्याहसाहठिी आवश्यक असणाहऱ्याह सुिवधाह जिसे Scanners,

Computers, . उपरलब्ध करून देण्याहत आले आहिेत. त्याहचप्रमाहणे काहयाहरलय प्रमुख व अिधनस्त अिधकाहऱ्याहंमध्ये
समन्वय राहहिण्याहकिरताह इंटरकॉम ची जिोडिणी करण्याहंत आली आहिे .

7. िजिल्हि ाह परिरषदे च् य ाह सं पर ुणर आवाहराहमध्ये CCTV कॅ मे रे बसिवण्य ाहत आले आहिे त .
िजिल्हिाह परिरषदेतील अिधकाहरी / कमर चाहरी याहंच्याह काहमकाहजिाहवर िनयंत्रण असणे आवश्यक असते . याहमुळे
िजिल्हिाह परिरषदेतील सवर िवभाहगाहत तसेच िजि. पर. परिरसराहत सीसीटीव्हिी कॅमेराह प्रणाहली अंमलाहत आणली आहिे . याह
कॅमेराहंचे थेट प्रकेपरण माह. अध्यक आिण माह. मुख्य काहयर काहरी अिधकाहरी याहंच्याह दाहलनाहतील संगणकाहवर व टीव्हिीवर
हिोते.
8. ब्रॉडिबँ डि इं ट रने ट –
िजि.पर. अंतगर त सवर िवभाहग व परंचाहयत सिमती काहयाहरलयतील संगणक लॅन व ब्रॉडिबँडि इंटरनेट
कनेक्शनने जिोडिले असून आवश्यक माहिहितीचे देवाहणघेवाहणीसाहठिी ई-मेलचाह वाहपरर केलाह जिाहतो.
9. बाहयोमे टर ीक उपरित स्थती प्रणाहली (Biometric Attendance System) –

कमर चाहर्याहंनी काहयाहरलयीन वेळेत काहमाहवर हिजिर राहहिण्याहसाहठिी िजिल्हिाह परिरषद, अमराहवती येथे आिण
िजिल्ह्याहतील परंचाहयत सिमत्याह, आरोग्य केद्र, उपरिवभाहग इ. मह्त्वाहच्याह सवर िठिकाहणी बाहयोमेटरीक प्रणाहली
काहयाहरित न्वत करण्याहत आली आहिे / येत आहिे. कमर चाहर्याहंनाह त्याहंच्याह उजिव्याह/डिाहव्याह हिाहताहची तजिर नीद्वाहरे बाहयोमेिटर क
यंत्राहवर दैनंिदन हिजिेरी नोंदवून घ्याहवी लाहगते . कमर चाहर्याहच्याह येण्याहच्याह व जिाहण्याहच्याह वेळेची नोंद याह प्रणाहलीद्वाहरे
हिोते. बाहयोमेिटर क प्रणाहली माहफरत तयाहर हिोणाहऱ्याह उपरित स्थती अहिवाहलाहनुसाहर कमर चाहऱ्याहंचे वेतन केले जिाहते.
10. यु ि नकोडि फॉन्ट - MS-Word, MS-Excel,
फाहईलवर िजि.पर. काहयाहरलयाहतील कोणत्याहहिी संगणकाहवर काहम करताह येणेसाहठिी युिनकोडि फॉन्ट वाहपररणेवर
भर देण्याहत येत आहिे. युिनकोडि फॉन्टसाहठिी आधुिनक softwares जिसे गुगल इनपरुट टू ल्स, ism v6,
. softwares संगणकाहंवर स्थाहिपरत करण्याहत आले आहिे.

11.

File Tracking System राहबिवण्य ाहत ये त आहिे .

िजिल्हिाह परिरषद मुख्याहलयाहतील सवर िवभाहगाहंमध्ये File Tracking System सॉफ्टवेअर स्थाहिपरत
करण्याहत येणे प्रस्ताहिवत आहिे. याहमुळे कोणतीहिी फाहईल कोणत्याह िवभाहग अथवाह शाहखेकडिे िकती िदवसाहपराहसून
प्रलंिबत आहिे हिे कळण्याहस मदत हिोईल. तसेच सवर आवक-जिाहवक नोंदणी सुद्धाह केली जिाहणाहर आहिे.
तसेच माह. मुख्य काहयर काहरी अिधकाहरी तसेच िजि.पर. अंतगर त िविवध िवभाहगाहंनाह उपरयुक्त असे सॉफ्टवेअर,
मध्यवती माहिहिती व तंत्रज्ञाहन ककाहमाहफरत तयाहर करून घेण्याहत येताहत. त्याहमुळे आवश्यक अशी माहिहिती कधीहिी व
िवनाहिवलंब उपरलब्ध हिोण्याहस मदत हिोते.
12. िविवध योजिनाहंच ी व आस्थाहपरनाह िवषयक माहिहिती तसे च माह. लोकप्रितिनधींकडिील प्राहप्त
िनवे द नाहंब ाहबतचाह आढाहवाह google drive चे माहध्य माहने घे ण् य ाहत ये त आहिे .

13.सवर परं च ाहयत सिमती काहयाहरल याहंम ध्ये CCTV कॅ मे रे बसिवणे प्रस्त ाहिवत आहिे .
महिाहराहषर शाहसन माहिहिती व तंत्रज्ञाहन िवभाहगाहचे परत्र िदनाहंक ४ माहचर ,२०१३ नुसाहर शसकीय
काहयाहरलयाहंमध्ये CCTV कॅमेरे बसिवण्याहबाहबतच्याह माहगर दशर क सुचनाह िदलेल्याह असून िविवध शाहसकीय
काहयाहरलयाहंमध्ये सदर उपराहययोजिनाह राहबिवण्याहबाहबत िनदेश िदेेलेले आहिेत.
याहअनुषगं ाहने कमर चाहऱ्याहंची कौशल्यवृध्दी व उत्पराहदकताह वाहढिवण्याहकरीताह याहपरुवी अमराहवती िजिल्हिाहतील एप्रकु ण
४ परंचाहयत सिमत्याहंमध्ये CCTV संच बसिवण्याहत आलेले असुन उवर िरत इतर १० परंचाहयत सिमती काहयाहरलयाहंमध्ये
CCTV बसिवणेबाहबतचाह िनधी माहगणीचाह प्रस्ताहव नाहिवन्यपरूणर योजिनेमधून माह. िजिल्हिाहिधकाहरी याहंचेकडिे साहदर
करण्याहंत आलाह आहिे. सदर योजिनेमुळे कमर चाहऱ्याहंची कौशल्यवृध्दी व उत्पराहदकताह वाहढिवण्याहकरीताह मदत
िमळण्याहत येणाहर असुन कमर चाहऱ्याहंच्याह काहमकाहजिाहवर देखरेख ठिे वण्याहस तसेच शाहसकीय काहयाहरलयाहमधील शाहसकीय
माहलमत्तेचे संरकण करण्याहस उपरयोगी परडिेल. तसेच काहयाहरलयाहतील सवर अिधकाहरी व कमर चाहरी याहंनाह काहयाहरलयीन
वेळेत येण्याहची िशस्त लाहगेल. तसेच काहयाहरलयीन काहमकाहजिाहत गितमाहनताह आणुन लोकाहिभमूख प्रशाहसन हिोण्याहस

मदत िमळे ल. असाहमाहिजिक तत्वाहंकडिु न काहयाहरलयाहत तोडिफोडिीच्याह घटनाहहिी कमी हिोतील . परंचाहयत सिमत
काहयाहरलयाहत येणाहऱ्याह दलाहलाहंवर अंकुश लाहवण्याहसाहठिी परंचाहयत सिमती काहयाहरलयाहमध्ये सीसीिटव्हिी कॅमेरे बसिवणे
महित्वाहचे आहिे.
14. आिदवाहसी भाहगाहतील सवर वाहहिने GPS प्रणाहलीने जिोडिणे प्रस्त ाहिवत आहिे .
आदीवाहसी भाहगाहतील िवकाहस काहमे सुरळीत व िविहित काहलमयाहरदेत पराहर पराहडिण्याहसाहठिी आिदवाहसी द गु र म
भाहगाहमध्ये काहयर रत अिधकाहरी याहंचे काहमकाहजिाहवर सुक्ष्म देखरेख ठिेवणे गरजिेचे आहिे . त्याहमुळे आिदवाहसी भाहगाहतील
सवर शाहसिकय वाहहिने GPS प्रणाहलीने जिोडिणे प्रस्ताहिवत आहिे.
15. सवर ताहलुक ाह काहयाहरल ये Video Conference व्द ाहरे जिोडिणे प्रस्त ाहिवत आहिे .
िजिल्हिाह परिरषदचे सवर अिधकाहरी / कमर चाहरी थेट संपरकाहरत राहहिण्याहचे दृषीने ताहलुकाह काहयाहरलये Video
Conference व्दाहरे जिोडिणे प्रस्ताहिवत आहिे.

16. महिाहराहष्टर शाहसनाहचाह महित्व ाहकाहंश ी प्रकल्पर “आपरले सरकाहर”
सदर ककाहमाहफरत महिाहराहष्टर शाहसनाहचाह महित्वाहकाहंशी प्रकल्पर “आपरले सरकाहर” योजिनेबाहबतचाह वेळोवेळी
आढाहवाह घेण्याहत येत असुन सदर परोटर ल व्दाहरे प्राहप्त हिोणाह-याह ऑन लाहईन तक्राहरींचाह सुध्दाह िनपरटाहराह करण्याहकरीताह
माहिहिती तंत्रज्ञाहन व तक्राहर िनवाहरण ककाहमाहफरत सिनयंत्रण करण्याहत येते.
त्याहचप्रमाहणे िजिल्हिाह परिरषदेकडिे प्राहप्त हिोणाह-याह ऑफ लाहईन तक्राहरींबाहबतची सुध्दाह सदर ककाहमाहफरत
चौकशी करून प्रकरणे िनकाहली काहढण्याहत येताहत.
तसेच सदरचे ककाहमाहफरत खाहतेप्रमुखाहंकडिु न वेळोवेळी िविवध काहयाहरलयाहंनाह आकित स्मक भेटींचे आयोजिन
करण्याहत येत असुन भेटीमध्ये आढळु न आलेल्याह अिनयिमतताह / त्रुटींबाहबत संबंिधत खाहतेप्रमुखाहस वेळीच
कळिवण्याहत येवुन त्रुटींची परुतरताह करण्याहत येते.

तसेच िद. 30 मे 2017 ते 2 जिुन 2017 याह काहलाहवधीमध्ये सदर ककाहमाहफरत िजिल्हियाहतील सवर एप्रकुण 839
ग्राहमपरंचाहयत तपराहसणीची एप्रकित्रत मोहिीम राहबिवण्याहत आली असुन िवहिीत प्रपरत्राहमध्ये िवस्तृत तपराहसणी अहिवाहल
तपराहसणीच्याह अिभप्राहयाहसहि प्राहप्त करून घेण्याहत आलाह असुन सदर तपराहसणी अहिवाहलाहनुसाहर आढळु न आलेल्याह
त्रुटी / अिनयिमततेबाहबतची परुतरताह तथाह काहरवाहई करण्याहत येत आहिे.

