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7 िा मजला, मांत्रालय
मांबई - 400 032
वदनाांक: 02 िलटें बर, 2014

प्रस्तािना :महाराष्ट्र शािनाचे मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालय नाविन्य पर्ण तांत्रज्ञानाचा िापर करून जास्तीत जास्त
लोकाांना िेिा परविण्यािाठी प्रयत्नवशल आहे. मोबाईल फोनचा िापर दे शात मोठया प्रमार्ात होत आहे .
मोबाईल फोनच्या माध्यमातन जास्तीत-जास्त लोकाांना ि व्याििाईकाांना िेिा परविर्े शािनाि शक्य होर्ार
आहे. मांत्रालयातील विभागाांना शािनाकडन दे ण्यात येर्ाऱ्या िेिा मोबाईल फोनच्या माध्यमातन दे ण्याकरीता
ियोग्य अिे अप्ललकेशन विकवित करण्याकरीता िांस््ाांची वनिड करण्याची बाब शािनाच्या विचाराविन
होती. त्या करीता शािनाकडन मोबाईल अप्ललकेशन विकवित करर्ाऱ्या इच्छू क िांस््ाांकडू न प्रस्ताि
मागविण्यात आले होते.

शािन वनर्णय :मोबाईल अप्ललकेशन विकवित करण्याकरीता इच्छक िांस््ाकडू न प्रालत झालेल्या प्रस्तािाांची छाननी आवर्
मूल्यमापन करून शािनाने या शािन वनर्णयािोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्ट “अ” मिील िांस््ाांची वदनाांक 18
ऑगस्ट,2014 ते वदनाांक 17 ऑगस्ट,2016 या दोन िर्षाच्या कालाििीिाठी वनिड केलेली आहे.
2. राज्य शािनाचा कोर्ताही विभाग आवर् त्याांच्या वनयांत्रर्ाखालील क्षेवत्रय कायालये, मांडळे , महामांडळे
स्िायत्त िांस््ा याांना या शािन वनर्णयान्िये वनिड केलेल्या िांस््ाकडू न मोबाईल अप्ललकेशन विकवित करािे.
3. मोबाईल अप्ललकेशन विकवित करण्यािांबांिी मागणदशणक तत्िे, वनिड झालेल्या िांस््ाांच्या कामाचा अिाका
(Scope), आवर् िांस््ाांना काम दे ण्याची कायणपध्दती इत्यादी बाबी खालील प्रमार्े आहेत. :-
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४. मागणदशणक तत्िे :1) या शािन वनर्णयािोबत जोडलेल्या पवरवशष्ट्टात नमद केकेल्या िांस््ाच बोली लािण्याि पात्र
राहतील.
2) मोबाईल अप्ललकेशन विकवित करण्यािाठी इच्छक अिलेला कोर्ताही विभाग, कायालय, स््ावनक
स्िराज्य िांस््ा याांनी त्याांच्या गरजेनिार प्रस्तािाांची िांकल्पनाप्रारूप, िादरीकरर्, नमना
(Prototype) इत्यादी मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालयाकडे िादर करािा.
3) विभागाांशी िल्ला मिलत करून, मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालय मोबाईल अप्ललकेशनची मलभत
िांकल्पनेची वटलपर्ी तयार करेल. ती मावहती तांत्रज्ञान िांचालनलायाकडन वनिड करण्यात आलेल्या
ििण पात्र िांस््ाांना ई-मेल द्वारे वितवरत करण्यात येईल, आवर् बोली लािण्याकरीता िांस््ाांना दोन
आठिडयाची मदत दे ण्यात येईल. िांस््ाांनी पात्र ठरण्यािाठी त्याांच्याकडे वकमान mGov दजाचे
आवर् मराठी स््ावनकीकरर् (Marathi Locatisation) या मध्ये प्रवशवक्षत आवर् त्या िांबांिीचे प्रमार्पत्र
धारण करणारे ककमान दोन विकिक अिर्े आिश्यक आहे.
4) बोली लािर्ाऱ्या िांस््ाांना िावर्प्ज्यक आवर् ताांवत्रक अिे दोन विलबांद लखोटे एका मोठया पावकटात
िादर करािे लागतील. त्यािाठी दोन आठिडयाची मदत अिेल.
5) िांस््ाांना मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालयाच्या प्रकल्प अांमलबजािर्ी िवमती िमोर ताांवत्रक
िादरीकरर् करािे लागेल. त्यािेळी ज्या विभागािाठी अप्ललकेशन विकवित कराियाचे आहे. त्या
विभागाचा प्रकतकनधी हजर रावहल. अॅललीकेशन विकवित करर्ाऱ्या िांस््ेची वनिड त्याांनी विकवित
केलेल्या कल्पनेच्या गर्ित्तेच्या आिारे करण्यात येईल. या िादरीकरर्ामध्ये User Interfere wire
frame डाटाबेि Request आवर् Key solution highlights याचा िमािेश अिेल.
6) केिळ ताांवत्रक मूल्यमापनात यर्स्वी झालेल्या िांस््ाांचेच वाकणज्ययक वलफाफे उघडण्यात येतील.
त्यामिे न्यनतम बोली अिर्ाऱ्या िांस््ेलाच मोबाईल ॲप्ललकेशन आवर् त्यािाठी बॅक एन्ड िर्व्व्हि
दे ण्यािाठी वनिडण्यात येईल आवर् त्याांनाच कायादे श दे ण्यात येतील.
7) वनिड करण्यात आलेल्या िांस््ेला मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालयाकडन कायादे श दे ण्यात येतील.
आवर् मोबाईल अप्ललकेशनचा विकाि करण्यािाठी येर्ारा खचण मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालयाकडन
भार्कवण्यात येईल.
8) अप्ललकेशन होस्ट करण्यािाठी आिश्यक त्या िवििा State Data Center कडन विनामल्य
परिण्यात येतील. त्यामळे यािाठी होर्ाऱ्या खचाचा िमािेश बोलीमध्ये करता येर्ार नाही.
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9) विकवित केलेल्या ॲप्ललकेशनचा बौप्ध्दक मालमत्ता हक्क, महाराष्ट्र शािनाकडे रावहल.
अप्ललकेशन िरती ते विकवित करर्ाऱ्या कांपनीचे कठे ही नाि दशणविले जार्ार नाही ककवा त्याचा
उल्लेख करता येणार नाही
10) मोबाईल अप्ललकेशन अप्ललकेशनचा िोिण कोड आवर् प्रकल्पाशी िांबांिीत दस्तािेज प्रकल्पाचे
िादरीकरर् आवर् प्रकल्पाची केि स्टडी, यामध्ये प्रिेश इत्यादी पर्ण हक्क मावहती तांत्रज्ञान
िांचालनालय ि िांबांिीत कवभार्ाकडे राहतील.
11) विकवित केलेल्या अप्ललकेशनमध्ये ििण िांबांिीत eGov आवर् mGov मानकाांची पतणता होर्े आिश्यक
आहे.
12) वनिड करण्यात आलेल्या िांस््ा फक्त िॉफ्टिेअर अप्ललकेशन उपलब्ि करून दे तील. कोर्त्याही
पवरप्स््तीत ते कोर्त्याही प्रकल्पाकरीता हाडण िअ
े रचा परिठा करर्ार नाहीत.
13) वनिडीिाठी प्रालत झालेले विनांती प्रस्ताि मावहती तांत्रज्ञान िांचालनालयाकडन फक्त मोबाईल
गव्हनणन्िकवरता िापरता येतील त्या व्यवतवरक्त अन्य प्रयोजनािाठी िापरता येर्ार नाहीत.
इच्छू कतेचा प्रस्ताि फक्त मोबाईल अप्ललकेशन विकिीत करून दे ण्यािाठीच आहे. तो बाजारात
उपलब्ि अिलेल्या तत्िम उत्पादनािाठी नाही.

5. अप्ललकेशन विकवित करर्ाऱ्या िांस््ेला खालील प्रमार्े कामे करािी लागतील :1) िॉफ्टिेअरची िांकल्पना तयार करर्े, त्याचा आराखडा तयार करर्े.
2) मोबाईल अप्ललकेशन विकावित करून कायणरत करर्े.
3) आिश्यकतेनिार विकवित केलेल्या अप्ललकेशनमध्ये गरजेनिार फेरबदल करर्े ककिा ते
अत्यािवनक करर्े.
4) अप्ललकेशनची दे खभाल ि दरूस्ती करर्े.
5) िहाय्यकरी िेबिाईट, बॅक एन्ड कडे आिश्यक अिर्ारी मावहती ि िेबिाईट WCAG, GlGW,
W3C, लोकलायझेशन कम्पललायन्ि, Functionality & Load Testing इत्यादी प्रमार्े करर्े.
6) अप्ललकेशन आवर् बॅक एन्ड िेबिाईटचे िरक्षा पवरक्षर् आिश्यक अिेल ते्े करािे लागेल.
7) ताांवत्रक दस्तािेज / कांन्टे न्ट राईट अप करर्े.
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िदर शािन वनर्णय महाराष्ट्र शािनाच्या www.maharashtra.gov.in या िांकेतस््ळािर उपलब्ि करण्यात
आला अिून त्याचा िांकेताक 201409021149492011 अिा आहे. हा आदे श वडजीटल स्िाक्षरीने िाक्षाांवकत
करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानिार ि नािाने

Digitally signed by RAJESH

MADANLAL AGGARWAL
RAJESH
DN: CN = RAJESH
AGGARWAL, C =
MADANLAL MADANLAL
IN, S = NEW DELHI, O = ALL
INDIA SERVICES, OU = IAS
2014.09.02 15:47:27
AGGARWAL Date:
+05'30'

( राजेश अगरिाल )
प्रिान िवचि, (मातां) , महाराष्ट्र शािन
प्रत,
1. मा. राज्यपालाांचे िवचि,
2. मा. मख्यमांत्री याांचे िवचि,
3. मा. उप मख्यमांत्री याांचे िवचि,
4. ििण मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी िवचि,
5. मख्य िवचि याांचे खाजगी िवचि,
6. शािनाचे ििण अपर मख्य िवचि / प्रिान िवचि / िवचि,
7. प्रबांिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा) मांबई,
8. प्रबांिक, उच्च न्यायालय (अवपल शाखा) मांबई,
9. प्रबांिक, लोक आयक्त ि उप लोक आयक्त याांचे कायालय, मांबई
10. िवचि, महाराष्ट्र लोकिेिा आयोग, मांबई
11. िवचि, महाराष्ट्र वििान मां डळ िवचिालय, मांबई
12. महालेखापाल, (लेखा ि अनज्ञेयता, महाराष्ट्र, मांबई)
13. महालेखापाल, (लेखा ि अनज्ञेयता महाराष्ट्र, नागपूर)
14. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा , महाराष्ट्र, मांबई )
15. महालेखापाल, लेखापरीक्षा महाराष्ट्र, नागपूर
16. अविदान ि लेखा अविकारी, मांबई ि नागपूर
17. वनिािी लेखा परीक्षा अविकारी, मांबई
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18. पोलीि महािांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मांबई
19. ििण पोलीि आयक्त,
20. ििण विभागीय आयक्त,
21. ििण महानगरपावलकाांचे आयक्त,
22. ििण वजल्हाविकारी,
23. ििण वजल्हा पवरर्षद / नगरपावलकाांचे मख्य कायणकारी अविकारी,
24. ििण नगरपवरर्षदाांचे मख्याविकारी,
25. व्यिस््ापकीय िांचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामांडळ मयावदत,
26. पवहला मजला, व्यििाय वशक्षर् प्रवशक्षर् इमारत,
27. ििण मांत्रालयीन विभाग,
28. िवचि, महाराष्ट्र राज्य तांत्रवशक्षर्, मांबई
29. मांत्रालयीन विभागाच्या वनयांत्रर्ाखालील ििण विभाग प्रमख ि कायालय प्रमख,
30. िामान्य प्रशािन विभागातील ििण कायािने,
31. वनिड नस्ती (2 प्रती)
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पवरवशष्ट्ट “अ”
मावहती तांत्रज्ञान विभागाशी िांपकण िािण्याकवरता ई मेल apps@maharashtra.gov.in. मोबाईल ॲप
िांदभात विभागाकडे मेल पाठिण्याकवरता विर्षयामध्ये Mobile Application Development अिे वलहािे.
अक्र
1
2

कांपनीचे नाि
रे ड पाांडा
मोबााँड िॉफ्टिेअर कांन्िलटन्िी
िर्व्व्हिेि

नाि

E-Mail ID

फोन नांबर

करर् राय

karan@redpanda.co.in

09833219777

िवचन टे के

ssteke@mobond.com

09833188898

sarla.meghnani@silvertouch.co

09825606250

m

079-26563158

3

विल्व्हर टच टे क्नॉलॉजी वल.

मवनर्ष दोर्षी

4

इांटेवलग्राम टे क्नॉलॉजी वल.

नमणदा िेहगल

5

िांगर्न आयटी िोल्यशन प्रा.वल.

प्रर्ि चौिरी

6

आयएमआय मोबाईल

गौतम श्रीवनिाि

gautam.t@imimobile.com

7

इनफीक्ि िर्व्व्हि प्रा.वल.

िहाि दाभाडे

suhas.dabhade@infinxinc.com

09820002352

िॉफ्ट विस्टमि कन्िलटन्िी

डॉ. वनतीन बी

info@softsystems.in;

097650000 11

प्रा.वल.

उकां डे

nitin@softsystems.in

0712-6600101

8

namrata.s@intelegain.com

09820037373
022-41516129

pranav.choudhary@sanganan.c

09650050610

om

0120-4259520
09769742233
040-23555945

शहर/पत्ता
मांबई
नेरुळ, निी
मांबई
अहमदाबाद
निी मांबई
नोईडा यपी
है द्राबाद
िीलझ, िेझ
अांिेरी पूिण
कोतिाल
नगर ,
नागपर

09496016971

केआर परम ,

08086807875

बांगलोर
नाऱ्हे , पर्े

9

फोकलॉइड टे क्नॉलॉजी प्रा.वल.

िेंकट रामकृष्ट्र्न

venkat@focaloid.com

10

वललि आवर् बाउां डि

भर्षर् दे रे

bhushandere@lnbindia.com

09422016718

11

्ॉटिकण टे क्नॉलॉजी प्रा.वल.

visalas@thoughtworks.com

09886234831

info@spatialideas.com

022-65111126

praful.parlewar-

022-24135078

नायगाि,

cdc@hotmail.com

09167967606

मांबई

12
13
14
15
16
17
18
19

स्पेशल आयडीआज िेब िोल्यशन
प्रा.वल.
िीटी डे व्हलपमेंट कॉपोरे शन
प्रा.वल.
नेटिकण वपपल िर्व्व्हि टे क प्रा.वल.
वक्रस्टल हायटे क आयटी
िोल्यशन प्रा.वल.
िायबर कलक टे क्नॉलॉजी वल.
महाऑनलाईन
अवभनि आयटी िोल्यशन
प्रा.वल.पर्े
वबझनेि िल्डिाईड

विशालवमम
िब्रमन्यम
विशाल अग्रिाल
डॉ. प्रफल पालेिर
वदव्येश शमा

divyesh.sharma@npstx.com

वक्षतीज घले

kshitij@crystalhitech.com

विकाश िमोटा
प्रिाद कोलते

ashish@cyberlinks.in
venkiteswaran.puthucode@ma
haonline.gov.in

020-67301700
09920635477

कोरमांगला,
बांगलोर
अांिेरी कला
रोड , मांबई

नाऱ्हे , पर्े

020-65000959

वशिाजीनगर

09822943191

पर्े

0124-4274977

एम जी रोड,

09810350458

गरगाि

022-67077000

िायन पूिण

प्रो एम.एि.भतडा

ezeesoftindia@gmail.com

09422325020

हरप्रीत किग

bosinessb@dbmail.com

09891350540

को्रूड ,
पर्े
निी वदल्ली
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