वनववभागाचे संगणकीकरण करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग
शासन वनणणय क्रमांकः एमएससी -2004/ प्र.क.21(भाग-3)/ फ-2
मंत्रालय, मंबई - 400 032
तारीख: 04 ऑगस्ट, 2014
वाचा :1) शासन वनणणय क्रमांकः सामान्य प्रशासन ववभाग, सीओएम-1001/प्र.क्र.174/01/39,
वि.29.10.2010
2) शासन वनणणय क्रमांकः महसूल व वन ववभाग, एमएससी - 2004/ प्र.क.21 / फ-2
वि.24.08.2011.
3) शासन वनणणय क्रमांकः महसूल व वन ववभाग, एमएससी - 2004 / प्र.क.21 / फ-2
वि.05.10.2011.
प्रस्तावना :राज्याच्या संरूणण वनववभागात संगणकीकरणाचा प्रकर राबवव्याचा वनणणय संिभण क्र.3 वरील
वि.05.10.2011 च्या शासन वनणणयान्वये ेे्यात ेलेला ूसून सिर प्रकर नागरूर म्यालय तसेच
वनववभागाचे सवण क्षेत्रीय ूविकारी, वनक्षेत्रराल व वनरक्षकांरयणत राबवव्यात येणार ेहे. यायाूनगंगाने
वनववभागाचा संगणकीकरणाचा प्रकर काययान्न्वत कर्यासा ी वि.05.10.2011 च्या शासन
वनणणयान्वये ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक ममावहती, तंत्रज्ञान व िोरण) यांच्या ूयक्षेतेखाली प्रकर
व्यवस् ारन ेटक सवमती ग ीत कर्यात ेली ेहे.
वनववभागाचे संगणकीकरण कायणक्रम ूमंलबजावणी संिभयानत ववववि बाबींवर वनणणय ेे्यासा ी
वि.22.12.2011 रोजी मा.म्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य यांचे ूयक्षतेखाली नागरूर ये े चच्चाविकार,
सवमतीची बै क ेे्यात ेली होती. सिरहू बै कीमये माहीती व तंत्रज्ञान ववभागाने तयार केलेया
PDA च्या Specification ला मंजरी प्रिान करुन सिर Specification हे ववडोज (Windows) वर
चालणारे ूसावेत ूसे रववले गेले ेहे. तसेच KPMG ला प्रकर सलागार हणून वनय्त करुन
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एक रूणण वेळ सलागार नागरूर म्यालय ये े व िसरा सलागार मूंशत:) मंत्रालय ये े े व्याबाबत
प्राम्याने वनणणय ेे्यात ेला ेहे.
संिभांविन वि.05.10.2011 च्या शासन वनणणयात नमूि केलेया ववववि बाबींरैकी Server Farm
Services, Application Development, Capacity Building व Digitization ह्या बाबी मय प्रिे श वन
ववभागाकडू न कराव्यात ूसे ेिे श िे ्यात ेले होते. त ावर, विनांक 11.04.2012 रोजी प्रिान सवचव
मवने) ेवण सवचव ममावहती तंत्रज्ञान) यांचे चर्स् तीत झालेया बै कीत मयप्रिे श वनववभागाने
ववकवसत केलेया ेज्ञावली मApplications) या Window वर ेिावरत ूसयाने याया Android या
Operating System वर Customized करणेबाबत वनणणय ेे्यात ेला होता. त ावर, यास मय प्रिे श
वन ववभागाने ूसहमती िशणववली ेहे. यायामळे यारढे ववववि ेज्ञावली मApplications) ह्या Open
Source Platform वर ववकवसत कर्याचा वनणणय वि.11.04.2012 रोजीच्या बै कीत ेे्यात ेलेला
ेहे.
संगणकीकरणाचा प्रकर राबवव्यासा ी शासन वनणणयान्वये ग ीत प्रकर व्यवस् ारन ेटक
सवमतीच्या वेळोवेळी बै का सिा ेे्यात ेया ेहेत. PDA चे Technical Specifications ूंवतम
करणे त ा खरेिीच्या प्रवक्रयेसंबंिी वनणणय ेे्याकरीता मा. म्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य यांचे
ूयक्षतेखाली चच्चाविकार सवमतीची वि.14.06.2013 व वि.21.07.2014 रोजी ूनक्रमे 81 वी व 91
वी बै क ेयोवजत कर्यात ेली होती. सिरहू बै कीमये ेे्यात ेलेया वनणणयानसार वन
ववभागाच्या संगणकीकरणासंिभयानत रढीलप्रमाणे ेिे श वनगणवमत कर्यात येत ेहेत.
शासन वनणणय :1. स्वरुर व व्याप्ती :
मू)

वनववभागातील

संगणकीकरणाच्या

कायणक्रमाच्या

ूंमलबजावणीसा ी

तसेच

ससूत्रीकरणासा ी वनववभागासा ी ूसलेया प्रकर ूंमलबजावणी ेटक सवमतीमये ेेतेलेया
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वनणणयानसार संरूणण ेय.टी. प्रकर हा वनववभागाचे सवण क्षेवत्रय ूविकारी, सवण वनक्षेत्रराल व सवण
वनरक्षकांरयंत राबवव्याचे ेिे श िे ्यात येत ेहेत.

मब) मय प्रिे श वनववभागाने ूसहमती िशणववयामळे ववववि वावनकी प्रणाली NIC व्िारा
ववकवसत केया जातील. यायाकरीता प्रकराचे तांवत्रक सल्लागार KPMG हे संरूणण तांवत्रक ेवण इतर
ेवश्यक सहकायण करतील.
मक) वन ववभागाच्या संगणकीकरणासंबवित ववववि कामे खाली िशणववलेया यंत्रणे
ववभागामाफणत प्रायान्याने कर्यात यावीत व यायासा ी लागणारा वनिी संिभांवकत वि.05.10.2011
च्या शासन वनणणयान्वये रु.2507.20 लाख मंजूर वनिीमिन कॅरा, 13 वा ववयात ेयोग, मावहती व
तंत्रज्ञान ववभाग तसेच योजनेयातरच्या वशगयानमये वेळोवेळी प्राप्त होणा-या ूनिानातून भागवव्यात यावे.
यायानसार खालील वववरणात नमूि बाबींवर याया रढील यंत्रणेमाफणत ेवश्यक ती कायणवाही कर्याचे
ेिे श िे ्यात येत ेहेत :ू.क्र.
1.

कामाचे वववरण
Server Farm Services

संबवित यंत्रणा ववभाग
राष्ट्रीय सचना कर / DIT/वन ववभाग

2.

Communication Network

भारत संचार वनगम वलमीटे ड.

3.

Local Area Network

राष्ट्रीय सचना कर

4.

Application Development

राष्ट्रीय सचना कर

5.

Procurement of Computer

वनववभाग राष्ट्रीय सचना कर

6.

Capacity Building

वनववभाग राष्ट्रीय सचना कर

7.

Procurement of GIS Software

वनववभाग

वरील कामांकवरता NIC व BSNL / MRSAC/ इतर कर
चरक्रमांसोबत करार

केरीएमजी

वकवा राज्य शासकीय ववभाग व

MOU कर्याचे ूविकार ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक (मावहती, तंत्रज्ञान व

िोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर यांचे ूयक्षतेखालील प्रकर व्यवस् ारन ेटक सवमतीस रावहल.
GIS / MIS / Mobile application Outsource कर्याचे ूविकार प्रकर व्यवस् ारन ेटक
सवमतीस रावहल.
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मड) सवण वनरवरक्षेत्र ूविकारी,

सवण क्षेत्र सहायक वनराल

व वनरक्षक वबटरक्षक यांना

प्रािान्याने PDA Smart Phone द्यावीत. सिरहू PDA/Smart Phone हे Android based Platform
वर ेिावरत ूसावेत.

तसेच वावनकी क्षेत्राशी वनगडीत ववववि ेज्ञावली यायावर व्यव्स् तरणे

काययान्न्वत व्हाव्यात व याबाबत ेवश्यक Technical Specifications ूंवतम करणे ेवण खरेिीची
प्रक्रीया राबववणेप्रकरणी वि.14.06.2013 व वि.21.07.2014 रोजी रार रडलेया ूनक्रमे 81 व 91 व्या
चच्चाविकार सवमतीच्या बै कीत PDA च्या खरेिीसा ी खालीलप्रमाणे Technical Specifications ला
मान्यता िे ्यात ेली.
Sr.
Features
No
1
Key Components

2

Network

3

Display

4

Data Transfer

5

Rear
Camera
(Primary Camera)
Cell Phone Body
Protective Cover

6

Minimum specifications
Platform

Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich)
& above version
1 GHz Minimum
1 GB RAM minimum
Assisted GPS (A-GPS)
Micro SD Card Slot with 4GB Memory
Card included
Required

CPU
RAM
GPS
Expandable
Memory
3G Network
Support
Type
Capacitive Touch Screen
Size
Minimum 3.98 inches or larger
GPRS, EDGE
Required
WLAN/ Wi-Fi
Required
Bluetooth
Required
USB
micro USB port
Image Size
3 Mega pixel or higher
Feature
Geo-tagging and time stamping
Protective body cover or case made of hard plastic/rubber
/silicone.

मइ) याबाबत, वि. 31 ऑगस्ट, 2013 रोजी झालेया चच्चाविकार सवमतीच्या बै कीत ेेतलेया
वनणणयानसार ववकर ीकरणानसार क्षेवत्रय कमणचा-यांनी यायांचे स्तरावर व्य््तश: PDA खरेिी करावेत,
ूसे संरणण राज्याकरीता एकण 7000 PDA खरेिी कर्यात यावेत की ज्याच्या रकमेची ररतफेड
शासनाव्िारे कर्यात येईल. एका PDA ची कमाल वकमत एकूण रु. 8000 - (सवण करांसहीत) इतकी
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ूसेल. PDA च्या च्त रकमेची प्रवतरूर्तत 2 समान हफ्तयायात कर्यात येईल त ावर संबंवित म्य वन
संरक्षक यांनी संबंिीताने PDA खरेिी केयाची तरासणी केयाचे प्रमाणरत्र िे णे बंिनकारक ेहे.

मई) PDA चरकरण हे Authorized Dealer कडू नच खरेिी केयाची रावती ेवण Warranty
सवहत ेेतलेले ूसले रावहजे. च्त PDA हे चच्चाविकार सवमतीने मंजूर केलेया तांवत्रक वनकगांचच
े
ूसावेत.
मफ) संबंवित ूविकारी कमणचा-याची बिली झायास यायाने खरेिी केलेला PDA यायाचेसोबत
राहील. कमणचारी सेवावनवृत्त झायास वकवा स्वेच्छा वनवृत्ती ेेतयास यायाचेकडे ूसलेला PDA वन
ववभागास ररत करावा वकवा कमणचारी सेवावनवृत्त झायास कमणचा-याने यायांचेकडे ूसलेला PDA
चत्तराविका-याकडे हस्तांतवरत करावा वकवा स्वत:कडे े वायचा ूसयास, संगणक, वप्रटर, लॅरटॉर,
सव्हणर व इतर ेयटी चरकरणांचे ेयष्ट्यमान (Life)

रववणे व कालबाहय झालेया चरकरणांची

ववहेवाट लावणेबाबत सामान्य प्रशासन ववभाग यांच्या शासन वनणणय क्र.मातंस नस्ती-07 प्र.क्र.89 39,
वि.01 ऑगस्ट, 2011 मये नमूि ूटी शतीस ूनलक्षून वनयंत्रक ूविकारी यांनी कायणवाही करून ते
चरकरण संबंवित ूविकारी कमणचारी यांचेकडे सरूिण करावे.

यासंिभयानत मा.म्य सवचव, महाराष्ट्र

राज्य यांचे ूयक्षतेखाली वि.31.08.2013 रोजी रार रडलेया 83 व्या चच्चाविकार सवमतीच्या
बै कीत PDA चे ेयष्ट्यमान (Life) हे 3 वगे इतके गृहीत िर्यात ेलेले ेहे . यायामळे वरील शासन
वनणणयानसार PDA वनलेखनाची कायणवाही कर्यासा ी PDA चे ेयष्ट्यमान (Life) हे 3 वगण इतके वनवित
कर्यात येत ेहे.
मग) PDA हरववयास संबंवित ूविकारी

कमणचारी यांचेकडू न ेवश्यक Technical

Specification ूसलेले नवीन PDA खरेिी कर्यात येऊन यारूवी BSNL माफणत िे ्यात ेलेला
िू रवनी क्रमांक (Sim Card) रन्हा प्राप्त करुन घ्यावा वकवा तसे श्य नसयास PDA हरववलेया
संबंवित ूविकारी

कमणचारी यांचेकडू न PDA खरेिीची वकमत वसूल कर्यात यावी. तसेच PDA
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खराब/नािरुस्त झायास सिरहू PDA च्या िरूस्तीचा खचणही संबंवित ूविकारी कमणचारी यांचक
े डू न
वसूल कर्यात येईल.
मह) PDA खरेिी केलेले ूविकारी कमणचारी यांचेकडू न PDA चा वारर सतत व वनयवमतरणे
केला गेला रावहजे. यासा ी PDA वाररणारे ूविकारी

कमणचारी यांचेवर रयणवक्ष
े ण तसेच संवनयंत्रण

कर्याची जबाबिारी संबि
ं ीत म्य वनसंरक्षक यांची रावहल.
मज) वन ववभागातील क्षेत्रीय ूविकारी कमणचा-यांकवरता PDA वर Bandwidth/Data Usage
कवरता BSNL च्या Prepaid CuG प्रवतमवहना वनवित केलेया िराने या Plan ला मंजूरी प्रिान कर्यात
येत ेहे. िर वकमान राहतील याबाबत वाटाेाटी (Negotiation) कर्याचे ूविकार ूरर प्रिान म्य
वनसंरक्षक (मावहती, तंत्रज्ञान व िोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर यांचे ूयक्षतेखालील प्रकर
व्यवस् ारन ेटक सवमतीस रावहल. याया ूनगंगाने BSNL ने रढील ेवश्यक कायणवाही करावी. सिरहू
PDA चे प्रयायेक मवहन्याचे वनवित केलेया िरारयंतचे बील ववभागामाफणत ूिा कर्यात येईल. ररंतू
PDA चे बील प्रवतमवहन्यास वनवित केलेया िरा रेक्षा जास्त ेयास यायावरील र्कम ही संबंवित
ूविकारी कमणचारी यांचेकडू न वसल कर्यात यावी व ही र्कम वसल कर्याची जबाबिारी संबंवित
काययानलय प्रमखाची रावहल. िर वगी मावसक र्कम 10 % वाढ ूनज्ञेय रावहल. हयावरची वाढ मंजूर
कर्याचे ूविकार ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक (मावहती, तंत्रज्ञान व िोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर
यांचे ूयक्षतेखालील प्रकर व्यवस् ारन ेटक सवमतीस रावहल.
मझ) PDA हाताळणा-या कमणचा-यांनी यायांचेकडे ूसलेया PDA वर वनगन्हयांची मावहती
वेळोवेळी भरावी तसेच PDA वर रोज एक छायावचत्र वकवा Patrolling Route चे Details Upload करावे.
यायासा ी NIC यांनी एक प्रणाली ववकवसत करून कमणचा-यांकडे ूसलेया PDA मये Installed
करणेबाबत कायणवाही करावी.
मन) मा.म्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य यांचे ूयक्षतेखाली वि.31.08.2013 रोजी रार रडलेया
83 व्या चच्चाविकार सवमतीच्या बै कीच्या ूनगंगाने PDA हाताळणा-या ूविकारी कमणचारी याने PDA
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चा योग्य प्रकारे चरयोग व वारर कर्याकवरता खालील Penalty Clauses प्रमाणे कायणवाही कर्याच्या
सूचना िे ्यात येत ेहेत :1. For the first month if no offence is recorded and no photos are uploaded through
PDA, the user will be given a first time warning.
2. For the next month if above condition is not fulfilled, the penalty of the amount,
MFD will be paying under BSNL CUG plan, will be imposed.
3. Even after the first penalty, if the user still does not use the PDA, following penalty
will be deducted from his salary. (A+B)
A : Cost of Depreciation= Rs. 223(8000/36)
(Rs. 8000 Cost of PDA, 36 months-Surviving period of PDA)
B : Cost of BSNL CUG plan
Before reimbursement of amount, undertaking must be taken from the user
having accepted the above penalty clauses.

2. ूंमलबजावणी यंत्रणा :
मू) महाराष्ट्र राज्य वन ववभागाच्या संगणकीकरणाचा प्रकर काययान्न्वत कर्यासा ी
खालीलप्रमाणे प्रकर व्यवस् ारन ेटक सवमती ग ीत कर्यात येत ेहे :1. ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक ममावहती, तंत्रज्ञान व िोरण),
महाराष्ट्र राज्य, नागरूर

- ूयक्ष

2. म्य वनसंरक्षक ममानव संसािन), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर

- सिस्य

3. म्य वनसंरक्षक मकायणेयोजना), नागरूर

- सिस्य

4. म्य वनसंरक्षक ममयांकन)

- सिस्य

5. म्य वनसंरक्षक मवनव्यवस् ारन- योजना व ववकास)

- सिस्य

6. मावहती व तंत्रज्ञान ववभागाचे प्रवतवनिी

- सिस्य

7. सहसंचालक, कोगागार काययानलय, नागरूर

- सिस्य

8. भारत संचार वनगम मययान., नागरूर या ववभागाचे प्रवतवनिी

- सिस्य
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9. राष्ट्रीय सचना कर , नागरूर या ववभागाचे प्रवतवनिी

- सिस्य

वरील सवण सिस्य वनववभागाचे संगणकीकरण रणण होईरयंत या कामास सवण ा सहकायण करतील.
मब) वनववभागात संगणकीकरणाचा कायणक्रम राबवव्यासा ी कशल मनष्ट्य बळ वनमयानण करणे गरजेचे
ेहे. याकरीता संगणकाचे चयातम ज्ञान ूसलेले

Computer Savvy वलरीक-वन-टं कलेखक या

संवगयानतील सािारत: 3 कमणचा-यांची वनय्ती कर्यात यावी.
संगणकीकरण कर्यासा ी वेळोवेळी मंजूर कर्यात ेलेला वनिी मंजूर केलेया बाबींवर
जसे, Server Farm Services, Communication Network, Procurement of Computers, PDA
and Accessories, Application Development, Capacity Building,

इयायािी बाबींवर खचण

कर्याचा ूविकार प्रकर व्यवस् ारन ेटक सवमतीस राहील.
सिरचा शासन वनणणय सामान्य प्रशासन ववभाग, मावहती व तंत्रज्ञान ववभागाच्या ेवण ववयात
ववभागाच्या सहमतीने तसेच चच्चाविकार सवमतीने 91 व्या बै कीत विलेया मान्यतेनसार वनगणवमत
कर्यात येत ेहे.
सिर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस् ळावर
चरलब्ि कर्यात ेला ूसून यायाचा संकेताक 201408041614087519 ूसा ेहे . हा ेिे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढ्यात येत ेहे .
महाराष्ट्राचे राज्यराल यांच्या ेिे शानसार व नावाने,

Nandkumar
Maruti Shilwant

Digitally signed by Nandkumar Maruti
Shilwant
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Nandkumar Maruti Shilwant
Date: 2014.08.04 16:18:52 +05'30'

मनं.मा.वशलवंत)
चर सवचव,महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग
प्रत,
1) प्रिान म्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर
2) प्रिान म्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर
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3) व्यवस् ारकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वन ववकास महामंडळ, रॉवेल प्लाझा, कडबी चौक,
नागरूर.
4) महासंचालक, सामावजक वनीकरण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, रणे
5) ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक (मावहती, तंत्रज्ञान व िोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागरूर
6) सवण ूरर प्रिान म्य वनसंरक्षक म्य वनसंरक्षक वनसंरक्षक चरवनसंरक्षक.
7) महालेखाराल (लेखा व ूनज्ञेयता लेखारवरक्षा) 1 2, महाराष्ट्र राज्य, मंबई नागरूर.
8) ूरर म्य सवचव, ववत्त ववभाग, मंत्रालय, मंबई-32
9) ूरर म्य सवचव, वनयोजन ववभाग, मंत्रालय, मंबई-32
10) प्रिान सवचव (चद्योग), चद्योग, चजयान व कामगार ववभाग, मंत्रालय, मंबई-32
11) प्रिान सवचव (मावहती व तंत्रज्ञान), सामान्य प्रशासन ववभाग, मंत्रालय, मंबई-32
12) संचालक, मावहती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मंबई-32
13) संचालक, एम.ेर.एस.सी.नागरूर.
14) स्टे ट इन्फोमेटीक ऑफीसर, नॅशनल इन्फोमेटीक सरटर, 11 वा मजला नववन प्रशासकीय भवन,
मंत्रालयसमोर, मंबई-32.
15) व्यवस् ारकीय संचालक, भारत संचार वनगम वलवमटे ड, मंबई.
16) सह संचालक, कोगागार काययानलय, नागरूर.
17) राष्ट्रीय सूचना कर , नागरूर.
18) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सवचव
19) मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सवचव
20) प्रिान सवचव (वने), यांचे स्वीय सहायक
21) वन ववभागातील सवण काययानसने, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मंबई-32
22) वनवडनस्ती फ-2 काययानसन, महसूल व वनववभाग, मंत्रालय, मंबई-32.

पष्ृ ठ 9 रैकी 9

