सार्वजननक
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कायालयांमधील
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(खुद्द)

ननयंत्रणाखालील
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प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमती (P.I.C.)
स्थापन करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
सार्वजननक अरोग्य नर्भाग
शासन ननणवय क्रमांकः इजीव्ही 2021/ प्र.क्र. 23/इ-गव्हनवन्स
10 र्ा मजला, गोकूळदास तेलपाल रुग्णालय अर्ार,

ननर्न आमारत मंत्रालय, मुंबइ.

तारीख: नदनांक : 22 जुल,ै 2021.

र्ाचा :1) शासन ननणवय क्र. सामान्य प्रशासन नर्भाग क्र. सीएमम-1001/ प्र.क्र. 174/39,

नद.29.10.2001.
2) शासन ननणवय क्र. सामान्य प्रशासन नर्भाग क्र. मातंस/2011/ प्र.क्र. 125/39,
नद.23.09.2011.

प्रस्तार्ना :सामान्य प्रशासन नर्भागाच्या ईक्त संदभव क्र.१ येथील नदनांक २९.१०.२००१ रोजीच्या शासन
ननणवयान्र्ये शासकीय कामकाजाचे संपण
ू व संगणकीकरण करण्यासाठी इ-प्रशासन धोरण जाहीर करण्यात अले
अहे . या मधील पनरच्छे द क्र.७ मध्ये संबनं धत प्रशासकीय नर्भागांनी प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमती स्थापन
करण्यासंदभात मागवदशवक सूचना नदल्या अहेत. तसेच ईक्त संदभव क्र.2 येथे नदनांक 23.09.2011 रोजीच्या
शासन ननणवयान्र्ये प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमतीची रचना र् कायवपध्दती ठरर्ून दे ण्यात अली अहे . या
तरतुदीनुसार खुद्द सार्वजननक अरोग्य नर्भागासाठी ननर्न प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमती (Project
Implementation Committee) स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या नर्चाराधीन होती.

शासन ननणवय:सामान्य प्रशासन नर्भागाने ईक्त संदभव क्र.१ ते 2 र्रील शासन ननणवयांन्र्ये नदलेल्या मागवदशवक सूचना /
ननदे श नर्चारात घेर्ून खुद्द सार्वजननक अरोग्य नर्भागाचे संगणकीकरण करणे अनण इ-प्रशासनाची
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ऄंमलबजार्णी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमती (Project Implementation

Committee) गठीत करण्यास मान्यता देण्यात येत अहे:ऄ.क्र.

ऄनधकाऱ्याचे पदनाम

सनमतीचे पद

1

ऄपर मुख्य सनचर्, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग

ऄध्यक्ष

2

प्रधान सनचर्, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग

सदस्य

3

ऄपर मुख्य सनचर् (ननयोजन) ककर्ा ईपसनचर् दजाचे तयांचे प्रनतननधी

सदस्य

4

ऄपर मुख्य सनचर् (नर्त्त) ककर्ा ईपसनचर् दजाचे तयांचे प्रनतननधी

सदस्य

5

प्रधान सनचर् (मानहती र् तंत्रज्ञान) ककर्ा संचालक दजाचे तयांचे प्रनतननधी

सदस्य

6

ऄर्र सनचर् (मानहती र् तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबइ.

सदस्य

7

मानहती र् तंत्रज्ञान नर्षयासंदभातील ननमंनत्रत तज्ञ (अर्श्यकतेनुसार)

सदस्य

8

सनमतीसमोर नर्चाराथव संबनं धत नर्षयाबाबतच्या कायासनाचे ईप/ सहसनचर्

सदस्य

9

ईप सनचर् / सह सनचर् (इ-गव्हनवन्स), सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ

सदस्य सनचर्

2.

ईपरोक्त सनमतीची कायवकक्षा सामान्य प्रशासन नर्भागाच्या संदभानधन शासन ननणवयांतील तरतुदींनुसार

राहील. सामान्य प्रशासन नर्भाग (मानहती र् तंत्रज्ञान) यांनी र्ेळोर्ेळी घेतलेल्या ननणवयानुसार तसेच प्रदान
केलेल्या ऄनधकारानुसार प्रकल्प ऄंमलबजार्णी सनमतीस ऄनधकार राहतील.
3.

नर्भाग (खुद्द) र् तयाखालील ऄनधनस्त कायालये यांमध्ये इ-प्रशासन धोरणाची ऄंमलबजार्णी

करण्यासाठी अर्श्यक ती संगणकीकरणाची व्यर्स्था, हाडव र्ऄ
े र / सॉफ्टर्ेऄर ईपलब्धता, र्ेब साइट नर्कसन/
दे खभाल, आतर मानहती र् तंत्रज्ञाननर्षयक यंत्रसामुग्रींची खरे दी तसेच संगणक प्रणालीचे नर्कसन (Software

Development) यासाठीच्या ऄनुषंनगक बाबींर्र ननणवय घेणे तसेच संदभानधन ऄनु. क्र. २ येथील शासन
ननणवयातील मुद्दा क्र. १२.7 मधील तरतुदीनुसार रु.10 लक्ष पेक्षा जास्त र् रु. ५ कोटीपेक्षा कमी खचाच्या नननर्दा
प्रकल्पांना मान्यता दे ण्याचे ऄनधकार या सनमतीस ऄसतील.
4.

सनमतीस नर्भागामार्वत राबनर्ण्यात येणाऱ्या संगणकीकरण प्रकल्पांची व्याप्ती ठरनर्णे, सदर

प्रकल्पांकनरता अय.टी. सल्लागार/ पुरर्ठादारांची ननर्ड र् आतर ऄनुषांनगक बाबी याबाबतचे ननणवय घेण्याचे
ऄनधकार ऄसतील.
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5.

प्रकल्प सनमतीद्वारे मंजूर झालेल्या प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता दे ण्याचे ऄनधकार नर्त्त नर्भाग, शासन

ननणवय क्र. नर्ऄप्र 1000/ प्र.क्र.46/2001/नर्ननयम, नदनांक 11.07.2001 च्या पनरनशष्ट्टातील नर्त्तीय ऄनधकार
ननयम पुस्स्तका 1978 मधील भाग पनहला, ईप नर्भाग तीनच्या ऄनुक्रमांक चार, पनरच्छे द क्र.२७ (२) (ऄ) नुसार
राहतील. ऄशाप्रकारे मान्यता नदलेल्या प्रकल्पांच्या ऄंमलबजार्णीसाठी ईपरोक्त संदभानधन ऄनु.क्र. १ र्रील
शासन ननणवयातील पनरच्छे द क्र.७.३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नर्त्त नर्भाग, ननयोजन नर्भाग ककर्ा मानहती र्
तंत्रज्ञान नर्भाग यांच्या मान्यतेची अर्श्यकता ऄसणार नाही. ही मान्यता देताना ऄंमलबजार्णी सनमतीने
नद.29.10.2001 रोजीच्या शासन ननणवयामधील पनरच्छे द क्र.९ ची ऄंमलबजार्णी काटे कोरपणे होइल याची
दक्षता घ्यार्ी. इ-प्रशासन प्रकल्पाच्या मंजूरीबाबत सनमतीमध्ये मकर्ाक्यता झाली नाही तर ऄसे प्रकल्प मानहती
र् तंत्रज्ञान नर्भागाच्या शासन ननणवय नद. 05.10.2001 ऄन्र्ये गनठत केलेल्या ईच्चनधकार सनमतीकडे
मान्यतेस्तर् सादर करण्यात यार्े.
6.

ऄंमलबजार्णी सनमतीने मान्यता नदल्यानंतर संगणकीकरणाची व्यर्स्था, हाडव र्ऄ
े र / सॉफ्टर्ेऄर

ईपलब्धता, र्ेब साइट नर्कसन / दे खभाल, आतर मानहती र् तंत्रज्ञाननर्षयक यंत्रसामुग्रींची खरे दी तसेच संगणक
प्रणालींचे नर्कसन (Software Development) बाबतची खरे दी / करार शासनाने नर्नहत केलेल्या पध्दतीने
करण्यात यार्ेत.
७.

सदर सनमतीच्या अर्श्यकतेनुसार र्ेळोर्ळी बैठका घेण्यात याव्यात.

8.

सदर शासन ननणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळार्र ईपलब्ध

करण्यात अला ऄसून तयाचा संकेताक 202106081223052517 ऄसा अहे. हा अदे श नडजीटल स्र्ाक्षरीने
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत अहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार र् नार्ाने.

Pradip M
Balkavde
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(प्र.मो.बलकर्डे )
ऄर्र सनचर्, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1. मा. राज्यपाल यांचे सनचर्, राज्यभर्न, मलबार नहल, मुंबइ.
2. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सनचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
3. मा. मंत्री (सार्वजननक अरोग्य र् कुटू ं ब कल्याण) यांचे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
4. मा. राज्यमंत्री (सार्वजननक अरोग्य र् कुटू ं ब कल्याण) यांचे खाजगी सनचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
5. मा. नर्रोधी पक्षनेता, नर्धान पनरषद / नर्धानसभा, महाराष्ट्र नर्धानमंडळ सनचर्ालय, मुंबइ.
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6. मा. मुख्य सनचर्, मंत्रालय, मुंबइ.
7. ऄपर मुख्य सनचर्, ननयोजन नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ
8. ऄपर मुख्य सनचर्, नर्त्त नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ
9. ऄपर मुख्य सनचर्, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
10. प्रधान सनचर्-२, सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ
11. प्रधान सनचर्, मानहती र् तंत्रज्ञान नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
12. ऄर्र सनचर् (मानहती र् तंत्रज्ञान), मानहती र् तंत्रज्ञान नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
13. राष्ट्रीय सूचना नर्ज्ञान केंद्र (NIC), नर्ीन प्रशासकीय भर्न, मुंबइ
14. ईप / सह सनचर् (इ-गव्हनवन्स), सार्वजननक अरोग्य नर्भाग, मंत्रालय, मुंबइ.
15. ननर्डनस्ती (इ-गव्हनवन्स)
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