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प्रस्तावना - 

र्ासन हनणगय सामान्य प्रर्ासन हवभार् (माहहती तंत्रज्ञान) हद. 06/08/2012 अन्वये राज्यातील 
र्ासकीय कायालयामंध्ये ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्याचा हनणगय घेण्यात आलेला आहे. सध्या 
माहहती तंत्रज्ञान हवभार्ाकडे तसेच राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान कें द्राकडे हवहवध कायालयाकडून ई.ऑहफस 
अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव प्राप्त होत आहेत. परंत  असे हनदर्गनास आलेले आहे की, अनेक कायालये 
आवश्यक ती पूवगतयारी तसेच हनयोजन न करता, प्रस्ताव सादर करीत आहेत. अश्या प्रकारच ेप्रस्ताव 
मान्य केल्यास संबहधत कायालयाला ई-ऑहफस प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यास बऱ्याच अडचणी 
येण्याची र्क्यता नाकारता येत नाही. या व्यहतहरक्त माहहती तंत्रज्ञान हवभार् तसेच राष्ट्रीय सूचना 
हवज्ञान कें द्र याचंा बह मूल्य वळे हकरकोळ स्वरूपाच्या अडचणी सोडहवण्यामध्ये जाण्याची र्क्यता 
नाकारता येत नाही. याचा हवचार करता, ई-ऑहफस अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक ती 
पूवगतयारी करण्याबाबत सवगसमावरे्क मार्गदर्गक सचूना हनर्गहमत करण्याची बाब र्ासन हवचाराधीन 
होती. राज्यामध्ये ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करण्यास इच्छ क असलेली कायालये व हवभार्ानंा 
खालील बाबींची पूतगता करूनच ई-ऑहफस अंमलबजावणीसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना या 
पहरपत्रकान्वये देण्यात येत आहे. 

पहरपत्रक - 

ई-ऑहफस अंमलबजावणी साठी प्रस्ताव सादर करण्यापूवी संबहधत कायालयाने खालील 
प्रमाणे पूवगतयारी करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे. यात प्राम ख्याने हनयोजन, पूवगतयारी व 
अंमलबजावणी या तीन टप्प्याचंा समावरे् करावा. याप्रमाणे पूवगतयारी झाल्यानंतरच ई-ऑहफस प्रणाली 
कायान्न्वत करण्यासाठी आवश्यक ते प्रस्ताव र्ासनास सादर कराव.े 

[अ] हनयोजन 

ई-ऑहफस प्रणालीची अमलबजावणी करण्याचा हनणगय घेतल्यानंतर स्थूल व सूक्ष्म हनयोजन 
अहतर्य आवश्यक आहे. त्यासाठी खालील प्रमाणे कायगवाही करावी- 

1. ई-ऑहफस स काण ू सहमतीची (core) कोर कहमटीची स्थापना करणे- सदर सहमतीत 
कायालयातील वहरष्ट्ठ अहधकाऱ्याचंा समावरे् असावा. या सहमती सदस्यांना आपल्या 
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कायालयाची, हवभार्ाची कायगपद्धती ज्ञात असणे आवश्यक आहे. सदर सहमतीची कायगकक्षा 
खालील प्रमाणे राहील.  
a. ई-ऑहफस अंमलबजावणीसाठी समन्वय, मार्गदर्गन करणे व हदर्ाहनहिती करणे. 
b. प्रकल्प हनयोजन व अंमलबजावणी आराखडा तयार करणे. 
c. हदघगकालीन उद्दीष्ट्ट हनधाहरत करणे व त्यान सार पाठप रावा करणे. 
d. प्रकल्पासाठी आवश्यक साधन सामग्रीची आवश्यकता हनहित करणे. 
e. प्रकल्पासाठी Sustainability Plan तयार करणे. 

2. ई-ऑहफस प्रकल्पासाठी समन्वय (नोडल) अहधकारी याचंी हनय क्ती करणे- समन्वय 
(नोडल) अहधकारी प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी सवात महत्वाचा द वा आहे. कायालय 
प्रम खानंी जबाबदार व कायगक्षम वहरष्ट्ठ अहधकार् याची हनय क्ती समन्वय (नोडल अहधकारी 
म्हणनू करावी. नोडल अहधकाऱ्याचंे कामकाज साधारणपणे खालील प्रमाणे राहील- 
a. हदघगकालीन उद्दीष्ट्टान सार अल्प व मध्यम कालावधीचे उद्दीष्ट्ट हनधाहरत कराव.े 
b. प्रहर्क्षणाची र्रज हनहित करणे व त्यान सार प्रहर्क्षण कायगक्रम तयार करणे. 
c. स काण ूसहमतीच्या (कोर कहमटीचे) हनदेर्ान सार प्रकल्प अमलबजावणीसाठी आवश्यक 

ते कायालयीन आदेर् हनर्गहमत करणे व त्यान सार कायगवाही करणे बाबत पाठप रावा 
करणे. 

d. Digitisation Calendar तयार करून स काण ूसहमतीची (कोर कहमटीची) मान्यता घेणे 
व त्यान सार प ढील कायगवाही करणे. 

e. दैनहदनं संहचका हाताळण्याची पद्दत CSMOP प्रमाणे करणे व त्याबाबत आवश्यक 
पाठप रावा करणे. 

3. ई-ऑहफस अमंलबजावणी साठी र्ाखा हनहाय समन्वय (नोडल) व्यक्तींची हनय क्ती करणे- 
सदर समन्वय (नोडल) व्यक्तींची जवाबदारी खालील प्रमाणे राहील. 
a. पायाभतू स हवधाचंी सध्यन्स्थती व कमतरता नोडल अहधकारी यानंा कळवणे. 
b. कमगचाऱ्याबाबत आवश्यक माहहती अचकूपणे संकहलत करून सादर करणे. उदा. 

EMD, रजेचा हहर्ोब ई. 
c. संपूणग कामकाजाचे स स त्रीकरण करण्यास सहकायग करणे. 
d. ज्ञान व्यवस्थापन प्रणालीसाठी (KMS) आवश्यक माहहती व्यवन्स्थतपणे एकहत्रत करून 

सादर करणे. 
e. कायालयीन अहभलेखाचे वर्ीकरण करून, कायगवाही पूणग झालेल्या संहचका अहभलेख 

कक्षात पाठवणे. तसेच कायगवाही स रू असलेल्या संहचकाचंे स्कॅननर् करण्यासाठी त्या 
संहचकाची संख्या व पाने हनहित करून, स्कॅननर् करण्याची पूवगतयारी करणे. 

f. संहचका व्यवस्थापन प्रणाली (FMS) साठी व संहचका क्रमाकं देण्यासाठी आपल्या 
कायालयाच्या Basic, Primary, Secondary व Tertiary Processes हनहित करणे. 
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g. ई-ऑहफस अंमलबजावणी साठी र्ाखेच्या कामाचे हनयोजन करून व हनयोजनान सार 
कामाच्या प्रर्तीचा पाठप रावा करणे. 

h. नोडल अहधकारी यानंा वळेोवळेी अहवाल सादर करणे. 
4. सवग कमगचारी व अहधकारी यानंा ई-ऑहफस बाबत सवग समावरे्क माहहती प्रदान 

करण्यासाठी व प्रकल्प आराखडाबाबत अवर्त करण्यासाठी कें द्रीय स्तरावर एक 
कायार्ाळेचे आयोजन कराव.े या कायार्ाळेमध्ये साधकबाधक चचा करून आराखड्याला 
अंहतम स्वरूप देण्यात याव.े 

5. ई-ऑहफस अंमलबजावणीसाठी हनयोजन करताना “Gap Assesment “ एक महत्वाची 
कायगवाही आहे. सदर कायगवाही अत्यंत प्रामाहणकपणे करणे र्रजेच ेआहे. या साठी हजल्हा 
सूचना हवज्ञान अहधकारी/ त्याचे समकक्ष अहधकारी, याचंे अध्यक्षतेखाली एक पथक र्ठीत 
कराव ेव खालील दोन हवषयाबंाबत “Gap Assesment” करून घ्यावते. 
a. साधन सामग्री व 
b. मन ष्ट्यबळ हनर्ममती 

6. सदर “Gap Assesment” झाल्यानंतर आवश्यक साधनसाम ग्री उपलब्ध करून घेण्याचे 
धोरण हनहित कराव.े मन ष्ट्यबळ हनर्ममतीसाठी प्रहर्क्षण धोरण (वळेापत्रक) तयार कराव.े  

1) हनयोजनान सार पवूग तयारी 
7. ई-ऑफीस प्रणाली अमलबजावणी करणेसाठी कायालय/हवभार् ठरहवणे - कायालयाचंी 

यादी/हठकाण इत्यादी हनहित करणे. कायालयात कायगरत असलेले अहधकारी व कमगचारी 
याचंा Employee Master Data (EMD) तयार करावा. 

8. हडहजटल हसग्नेचर सर्मटहफकेट खरेदीची योजना तयार करण्यात यावी, खरेदीची प्रहक्रया 
त्याचंे हडहजटल सर्मटहफकेटचे इन्स्टॉलेर्न, हडहजटल हसग्नेचरचा वापर, CCA मार्गदर्गक 
तत्वाप्रमाणे करणे बंधनकारक राहील. सदर हडहजटल हसग्नेचर राष्ट्रीय सूचना हवज्ञान कें द्र 
माफग त उपलब्ध करून घेणे योग्य राहील. 

9. कें द्र र्ासनाच्या ई-कचरा (व्यवस्थापन आहण हाताळणी) हनयम 2011 न सार ई-कचरा 
व्यवस्थापनाची योजना तयार करण्यात यावी व त्यान सार हाडगवअेरचे अद्ययावतीकरण/ 
नूतनीकरण करण्यासाठी येणाऱ्या आवती खचासाठी हनधी उपलब्ध करण्यासाठी योजना 
तयार करण्यात यावी. 

10. कायालयातील नकवा हवभार्ातील संपूणग अहभलेखाचंे वर्ीकरण करणे- अहभलेख वर्ीकरण 
व ननदणीकरण करून अहभलेख कक्षात पाठहवण्यात याव.े सदर कायगवाही अहतर्य 
महत्वाची असून यासाठी आवश्यकता असल्यास हवरे्ष मोहीम हाती घेण्यात यावी. 

11. सध्या वापरात असलेल्या संहचकाचंी संख्या हनहित करण्यात यावी व त्या सवग संहचका 
CSMOP प्रमाणे आहे याची खात्री करावी. यासाठी सवग कमगचार् यानंा आवश्यक ते प्रहर्क्षण 
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देण्यात याव.े स्कॅननर् करणेसाठी वापरात असलेल्या संहचकातंील पृष्ट्टाची सखं्या हनहित 
करण्यात यावी व त्यान सार स्कॅननर्चे हनयोजन करण्यात याव.े सदर सवग संहचका ई-
ऑहफस मध्ये Migrate करावयाच्या असल्याने प्रत्येक संहचकेचा एक स्वतंत्र फोल्डर तयार 
करावा. सदर फोल्डरला संहचकेच्या हवषयाप्रमाणे नाव देण्यात याव.े यानंतर संहचकेतील 
हटप्पणी व पत्रव्यवहार भार् वरे्वरे्ळे स्कॅन करून त्याचे Sub-Folder तयार कराव ेआहण ते 
Main-Folder मध्ये टाकावते. Migration साठी कमगचार् यानंा स्वतंत्ररीत्या प्रहर्क्षण देणे 
क्रमप्राप्त राहील. यासाठी प्रत्येक र्ाखेत हकमान एक Master Trainer तयार करावते. 
सदरचे हनयोजन कालबद्ध असाव.े 

12. कायालयात न्याहयक कामकाज वर्ळता इतर कामकाजासाठी फ़क़्त A-4 साईज पेपर चा 
वापर करणे बंधनकारक कराव.े (ई-ऑहफस प्रणालीमध्ये DFA साठी default paper size 
A-4 ठेवण्यात आलेली आहे). 

13. Basic, Primary, Secondary and Tertiary Processes हनहित करणे: सदर सवग 
Processes फाईल क्रमाकं व पत्र क्रमाकं टाकण्यासाठी अत्यंत महत्वाच्या असून, आपल्या 
कायालयीन कायगपद्धतीचा अभ्यास करून सवग Processes हनहित करण्यात याव्यात. 

14. पत्राचे वर्ीकरण/ प्रकार हनहित करणे: कायालयात प्राप्त होणारे टपाल योग्यरीत्याने 
नोंदहवणे महत्वाचे असून यासाठी पत्राचे आवश्यक प्रकार हनहित कराव.े उदा. अधग 
र्ासकीय पत्र, मा. म ख्यमंत्री संदभग, मा. आमदार संदभग इत्यादी.  

15. संचीकाचे म ख्य व उपम ख्य हवषय हनहित करून घेणे. 
16. मध्यवती टपाल कें द्राची हनर्ममती: प्रत्येक कायालयात मध्यवती टपाल कें द्राची हनर्ममती 

करावी. या कें द्रामध्ये कायालयातील सवात कायगक्षम कमगचाऱ्याचंी हनय क्ती करावी. 
सवगसाधारणपणे २५०-३०० पत्रासाठी एक कमगचारी याप्रमाणे संख्या हनहित करावी. या 
व्यहतहरक्त हकमान एक कमगचारी “Dispatch” साठी हनय क्त करावा. मध्यवती टप्पाल 
कें द्रात कमगचारी संख्येन सार प्रत्येकी एक संर्णक व उच्च क्षमतेचे स्कॅनर उपलब्ध करून 
द्यावते. या कें द्रात हकमान दोन अद्यावत उच्च क्षमतेचे नप्रटर व ्ंनकर् मर्ीनची सोय 
करावी. 

17. ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली ( Knowledge Management System): KMS मध्ये अपलोड 
करण्यासाठी सवग माहहती हवभार्/र्ाखा/हवषय हनहाय संकहलत करून ठेवण्यात यावी. या 
मध्ये प्राम ख्याने र्ासन हनणगय, र्ासन पहरपत्रक, मा. सवोच्च/उच्च  न्यायालायचे आदेर् इ. 
समाहवष्ट्ट करण्यात याव.े ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली साठी प्रारूप folders व sub folders 
तयार करण्यात याव,े जेणे कहरता सवग र्ाखा / कायालयात सदर प्रणालीमध्ये एकरूपता 
राहील. 

18. रजा व्यवस्थापन प्रणाली (Leave Management System): सदर प्रणाली कायगन्न्वत 
करण्यासाठी सवग अहधकारी/ कमगचारी यांचे रजेचे अहभलेख अद्यावत करावते. या 
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व्यहतहरक्त रजा मंज रीसाठी हर्फारस करणारे व मंजूर करणारे अहधकारी हनहित करावते. 
रजा अजाच्या प्रवासाचे टप्पे व मंज री आदेर्ाचे आदर्ग प्रारूप हनहित करावते. 

19. Appointment Management System:  सदर प्रणाली वापरण्यासाठी अहधकाऱ्यानंा 
(हवरे्षतः) प्रहर्हक्षत करणे र्रजेचे आहे. पूवगतयारी म्हणनू Google Calendar चा वापर 
करणे योग्य राहील. याबाबत आवश्यक ती कायगवाही करण्यात यावी. 

20. हनरंतर प्रहर्क्षण कें द्र: कायालयात हकमान १०-१२ संर्णक असलेला एक अद्यावत हनरंतर 
प्रहर्क्षण कें द्र असणे योग्य राहील. या साठी आवश्यक कायगवाही करण्यात याव.े  

21. क्षमता हनर्ममती करणे  
a. मन ष्ट्य बळ तयार करणे. 

i. ई-ऑफीसचा वापर करणाऱ्यानंा प्रहर्क्षणाच्या आवश्यकतेचे मूल्यमापन कराव.े 
प्रहर्क्षणाची र्रज हनहित करण्यासाठी सवग कमगचाऱ्याचंे संर्णकीय ज्ञान व वापर 
याबाबत खात्री करावी. त्यान सार प्रहर्क्षणाचे कमगचारी हनहाय सहवस्तर हनयोजन 
करून प्रहर्क्षण आयोहजत कराव.े 

ii. ई-ऑफीस प्रणालीचा वापर करणाऱ्यानंा संर्णकाचे प्राथहमक ज्ञान, ई-मेलचा 
वापर, य हनकोड मराठी टंकलेखन इत्यादीसाठी प्रहर्हक्षत कराव.े 

iii. CRU मध्ये काम करणार् या कमगचार् यानंा हवरे्ष प्रहर्क्षण देणे र्रजेचे असून, त्या 
बाबत स्वतंत्ररीत्या कायगवाही करावी. 

iv. ई-ऑफीस प्रणाली स रु करण्यापूवी कमीत कमी 30 हदवस अर्ोदर ई-ऑफीसच े
प्रात्याहक्षक (Hands on Training) देऊन कमगचार् यानंा प्रहर्हक्षत कराव.े 

b. साधन/सामग्री बाबत पूतगता करून घेणे. 
i. ई-ऑफीस प्रणाली स रु करण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभतू स हवधाचंे 

मूल्यमापन करुन सोबत जोडलेले जोडपत्र -१ प्रमाणे पायाभतू स हवधाचंी हनर्ममती 
करावी.  

अमंलबजावणी 
वरील प्रमाणे हनयोजन व तयारी झाल्यावर ई-ऑहफस प्रणालीची प्रत्यक्ष स रुवात करण्यात 

यावी. यासाठी खालील बाबी महत्वाच्या आहेत. 

22.  ई-ऑहफस वातावरण हनर्ममती- 
a. NIC email कायान्न्वत करणे व कायालयीन कामासाठी फ़क़्त याच मेलचा वापर करणे. 
b. कायालयात/र्ाखेत असलेले अनावश्यक नप्रटर जमा करून घेणे. 
c. कार्दाच्या खरेदीवर कें द्रीय हनयंत्रण ठेवणे. 
d. फ़क़्त ई-फाईल स्वीकारण्याचा हदनाकं हनहित करणे व त्यानंतर कोणत्याही 

पहरन्स्थतीत Physical Files न स्वीकारणे. 
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e. हनरंतर प्रहर्क्षणासाठी Tech-Saturday चा योग्य वापर करण्याचे हनयोजन आखणे. 

सवग कायालयीन/हवभार् प्रम खानंा हनदेहर्त करण्यात येत आहे हक अन क्रमाकं ०१ ते २० बाबत 
तयारी झाल्यावरच ई-ऑहफस प्रणाली स रू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. सदर प्रस्ताव NIC कडे 
परस्पर सादर न करता पूवगतयारी झाल्याच्या प्रमाणपत्रासह प्रस्ताव माहहती व तंत्रज्ञान 
संचालनालयाकडे सादर करावा.  ई-ऑफीसची अंमलबजावणी करण्याकरीता सवग हवभार्ानंी उपरोक्त 
नम द हनदेर्ान सार कायगवाही करावी. 

हे पहरपत्रक महाराष्ट्र र्ासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेले असून त्याचा संकेताक 201308201653385211 असा आहे. हे पहरपत्रक हडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेर्ान सार व नावाने. 

(जयन्त क मार बााँहठया) 
म ख्य सहचव,महाराष्ट्र र्ासन  

 

प्रत :- माहहती साठी आवश्यक कायगवाहीसाठी 

1) राज्यपालाचंे सहचव, 
2) मा. म ख्यमंत्री याचंे सहचव, 
3) उप म ख्यमंत्री याचंे सहचव, 
4) सवग मंत्री / राज्यमंत्री याचंे खाजर्ी सहचव,  
5) म ख्य सहचव याचंे खाजर्ी सहचव, 
6) र्ासनाचे सवग अपर म ख्य सहचव / प्रधान सहचव / सहचव त्यानंा हवनंती करण्यात येते 

की त्याचं्या हवभार्ाच्या अहधनस्त क्षते्रीय कायालयाच्या हनदर्गनास हे पहरपत्रक 
आणाव.े 

7) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ र्ाखा) म ंबई, 
8) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अहपल  र्ाखा) म ंबई, 
9) प्रबंधक, लोक आय क्त व उप लोक आय क्त याचंे कायालय, म ंबई 

http://www.maharashtra.gov.in/


पहरपत्रक क्रमांकः GAD-मातंसं057/1/2013-DIT(MH)-DIT(MH) 

 

पषृ्ठ 7 पैकी 7  
 

10) सहचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्, म ंबई 
11) सहचव, महाराष्ट्र हवधान मंडळ सहचवालय, म ंबई 
12) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, म ंबई 
13) सवग पोलीस आय क्त 
14) सवग हवभार्ीय आय क्त, 
15) सवग महानर्रपाहलकाचंे आय क्त, 
16) सवग हजल्हाहधकारी, 
17) सवग हजल्हा पहरषदाचंे म ख्य कायगकारी अहधकारी 
18) सवग नर्रपाहलका / पहरषदाचंे म ख्याहधकारी 
19) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मयाहदत, 
20) पहहला मजला, व्यवसाय हर्क्षण प्रहर्क्षण इमारत, 
21) हनवड नस्ती प्रती  (2) 
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