दहा कलमी काय म २०१३

५.
ई-ग हन स या मा यमातून नागरीकांना सेवा उपल ध करणे

( Services Through e-Governance)

संिनयं क अिधकारी
िनळकं ठ पोमण, संगणक अिधकारी

शासन िनणय


महारा शासन, सामा य शासन िवभाग यांचेकडील शासन िनणय
मांक- मातंस/२०११/ . .१२५/३९, द. २३ स टबर २०११



महारा शासनाचे ई- शासन धोरणानुसार मािहती तं ाना या
मा यमा दारे िविवध शासक य सेवा जनतेला माफक दरात पुरिवणे



ई- शासन धोरण अंमलबजावणी रा याम ये कर यात यावी असे नमूद
के लेले आहे

तावना


मािहती तं ाना या मा यमातून सामा य जनतेस ई- शासन
धोरणानुसार महापािलके या सेवांसह इतर शासक य कायालयाकडील
सेवा, खाजगी सेवा माफक दरांत भावी, पारदशक र या व
जलदगतीने एकि त उपल ध करणे



नागरी सुिवधा क ाचे िवक ीकरण क न महापािलका े ाम ये
भागात एक या माणे एकू ण ६४ नागरी सुिवधा क सु करणे



पिह या ट पा – एकू ण २० ठकाणी अ याधुिनक नागरी सुिवधा क
कायाि वत करणे



दु स या ट पा – एकू ण ४४ ठकाणी अ याधुिनक संगणक कृ त नागरी
सुिवधा क कायाि वत करणे

येक

तावना


Business Process Re-engineering (BPR)


कागदप ांची सं या कमी करणे



कामकाजासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे



अजाचे नमुने अ यावत करणे



अिधकारांचे िवक ीकरण करणे

तावना


सेवांची सं या वाढिवणे



महापािलके या िविवध ११८ सेवा व इतर िवभागांकडील सेवा अशा
अंदाजे एकू ण १५० सेवा नागरी सुिवधा क ां दारे उपल ध करणे



महापािलके या सव सेवा सुिवधांसह इतर शासक य सेवा नागरीकांना
त परतेने उपल ध करणे



एकि त नागरी सुिवधा क
णाली िवकिसत क न या ारे संपुण
कामकाज माहे जून २०१३ अखेर पुण करणे



नागरी सुिवधा क ाचे

य कामकाज ऑग २०१३ पासून सु

करणे

तावना


नागरीकांचा वेळ, पैसा वाचणार असून कामकाज गितमान हो यास
मदत



मािहती तं ाना या मा यमातून सामा य जनतेस पारदशक व त पर
सेवा उपल ध

उ ी े


काय म ई- शासन व उ म दजा या Online नागरी सेवा सुिवधा
उपल ध



नागरी सुिवधा क ाचे दैनं दन कामकाज सकाळी ८.०० ते रा ी ८.००
या वेळेत सु ठे वून नागरीकांना सेवा सुिवधा उपल ध

संगणक कृ त नागरी सुिवधा क िन मतीसाठी कायप ती/
उपाययोजना
o िज हा सूचना िव ान अिधकारी, नांदेड यांची स लागार
िनयु

हणून

o सेतू सिमती नांदेड यांची Service Centre Agency हणुन िनयु
o सव िवभागांकडील सेवा िनि ती
o आव यक कागदप ांची सं या िनि ती
o सेवा कालावधी व

येक सेवेसाठीचा दर िनि ती

कायप ती/ उपाययोजना


इतर कायालयांकडील (MSEB, Telephone, Railway/S.T.
Reservations, R.T.O. Services, LIC, PMPML Passes
etc.) सेवा उपल ध



क शासन व महारा शासन यांचेकडील िविवध िवभागांशी सम वय
साधणे



यांचे कडील सेवा सुिवधा एका छ ाखाली नागरी सुिवधा क ा माफत
पुरिवणे

संगणक कृ त नागरी सुिवधा क ांची िनवड करणे


नागरी सुिवधा क एज सी िनवड
यांचे माफत करणे

या सेतू सिमती (SCA) नांदेड



सव नागरी सुिवधा क ांची पायाभुत सुिवधा तपासणे



मानांकना दारे (Rating Basis) एज सी िनवड

संगणका दारे नागरी सेवा पुरिव याची कायप ती.


अ याधुिनक संगणक णाली िवकिसत करणेसाठी िनिवदे ारे एज सी
िनयु करणेचे िनयोजन



ई- शासन धोरणानुसार Integrated संगणक णाली िवकिसत करणेचे
िनयोजन



इतर िवभागांकडील (MSEB, LIC, Telephone etc. ) सेवा सुिवधांचे
एक ीकरण करणेचे िनयोजन



िविवध सेवांसाठी आधार काड मांक (UID) चा वापर करणे



खाजगी

/ सं थेमाफत सेवा उपल ध करणे

अ यास दौरे


बगलोर येथील One Stop Non Stop क पहाणी



है ाबाद येथील ई-सेवा क पहाणी

काया वयाचे ट पे


ट पा - १
 मु य शासक य इमारत े
१
 भाग कायालये
४
 िवभागीय कायालये
१५
 एकू ण नागरी सुिवधा क सु करणे २०

य कामकाज माहे ऑग २०१३ पासून सु करणे



ट पा - २
 एकू ण ६४ िनवडणूक भाग िनहाय
 उवरीत ४४ ठकाणी नागरी सुिवधा क सु
 माहे माच २०१३ अखेर पुण करणे

करणे

