MMRDA makes use of E-office mandatory for all employees
Ensuring uninterrupted office work to continue even in difficult time
Mumbai
November 14, 2020
The Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) has made the use of E-office
mandatory for all its employees. This has resulted in free flow of work and subsequently facilitated
quicker granting of permissions from various other government agencies and within the departments
of MMRDA, without affecting the progress of public projects.
After the outbreak of Novel Coronavirus induced lockdown all movement of files/proposals to Hon.
MC, AMC-I, AMC-II and HODs were submitted through E-Office only to minimise the exposure. This
implementation was, however, done from September 15 onwards.
The World Health Organization (WHO) in March 2020 declared the COVID19 Outbreak as a pandemic.
GoI by its order dated 24th March 2020 declared a Nationwide Lockdown for a period of 21 days
starting from 25th March 2020 which was further extended till 31st May 2020. Further, the Nation has
been gradually advancing towards Unlocking. Therefore, to ensure free flow of work from Work from
Home initiative, the MMRDA upgraded its existing IT infrastructure to avail E-office services for its
employees. Resulting in, it has given numerous administrative approvals of various projects on Emails
only. Moreover, to ease the Work From Home for its employees during Lockdown, the implementation
of E-Office was prioritised.
The E-Office initiative was made functional through NIC in accordance to the GoM G.R.s dated 6th
August 2012 and 09th August 2012 which mandates its implementation in Government Departments
and Authorities. The MMRDA has appointed 5 manpower of NICSI (Manpower service vertical of NIC)
for remote technical support and software maintenance of E-Office application, which is Simplified,
Accountable, and encourages E-Governance. While prior to the Lockdown, the E-Office application
was accessible to employees through Local Area Network (i.e. staff working in Office).
It is to be noted that MMRDA commenced E-Office on pilot basis with 3 departments and after
learning’s and data analysis, MMRDA and NIC mitigated the exact requirement and customized the EOffice software as per MMRDA’s working framework. MMRDA launched the customized version of EOffice during lockdown and is huge success amongst employees as they can work on E-Office on any
platform with internet connectivity also the E-Office is compatible with Mobile and Handheld devices
thus working on E-Office is expediting work and reducing delays also fulfilling MMRDA’s vision of
bringing eGovernance and reducing carbon footprint by reducing less paper in office operations.
In lockdown infact the MMRDA had effectively utilized the video conferencing tools to conduct various
sessions and presentations. Besides, 600 employees were also trained online only about how to use
E-office by using digital applications. The authority also enabled Aadhar verified Digital Signature i.e.
e-sign services from C-DAC for the employees. The entire system was integrated so to facilitate DSCs
signature and e-sign signature in E-Office application for MMRDA, thus empowering all employees to
use E-Office application using secured Digital Signature options with convenience. 500 DSCs were
procurred and 80 per cent of that have been made active for the E-Office users in MMRDA. Also,
administration division was deployed as staff to bifurcate the Tapal and guide Central Registration
Unit (CRU) resources to distribute it to respective departments to avoid any chaos.

Metropolitan Commissioner, MMRDA RA Rajeev said, "In the last few years, our focus has been on
efficiency and timely completion of all ongoing projects. With Pandemic induced lockdown the
MMRDA's IT cell underwent a massive improvement so to ensure free flow of work and in lockdown
E-office implementation was important. The introduction of digital working has led to a huge growth
in projects as well as the ability to use latest technologies to implement them successfully."
He further added, "My office doesn’t take physical files at all and only accepts e-files, which has
motivated all divisions to send files online. This has certainly helped faster decisions in MMRDA."

*एमएमआरडीएच्या सर्व कमव चाऱयाांसाठी आता ई-ऑफिसचा र्ापर अफिर्ायव *
*कठीण काळातसुद्धा अखंडीत कार्यालर्यीन कामकाज सुरू ठे वण्र्याचा ननर्धार*
मुंबई, नि. १६ नोव्हें बर २०२० : मुंबई महानगर प्रिे श नवकास प्रानर्धकरणाने (एमएमआरडीए) आपल्र्या सवव
कमवचाऱर्यांसाठी ई-ऑनिसचा वापर अननवार्यव केला आहे . र्यामुळे प्रानर्धकरणाचे कामकाज अनर्धक गनतमान होणार
असून साववजननक प्रकल्पांच्र्या प्रगतीसह इतर सरकारी एजन्सी व एमएमआरडीएच्र्या नवभागांकडू न परवानगर्यांना
लवकर मंजऱू र्या नमळू शकणार आहे त. लॉकडाऊनच्र्या काळात कोरोनाचा उद्रे क रोखण्र्यासाठी एमएमआरडीएचे
महानगर आर्युक्त, अनतनरक्त महानगर आर्युक्त – १, अनतनरक्त महानगर आर्युक्त – २ आनण नवभाग प्रमुख र्यांच्र्या
िार्यली, प्रस्तावांचे सवव कामकाज ई-ऑनिसमािवत सािर केले गेले. ही अंमलबजावणी १५ सप्टें बरपासून करण्र्यात
आली.
माचव २०२० मध्र्ये जागनतक आरोगर्य संघटनेने कोरोनाचा उद्रे क हा साथीचा रोग म्हणून घोनित केला. २४ माचव २०२०
च्र्या भारत सरकारच्र्या आिे शानुसार २५ माचव २०२० पासून २१ निवसांच्र्या कालावर्धीसाठी राष्ट्रव्र्यापी लॉकडाउन जाहीर
केले गेले, जे पुढील ३१ मे २०२० पर्यंत वाढनवण्र्यात आले . नंतर िे शात हळू हळू अनलॉक करण्र्याच्र्या निशेने कार्यववाही
केली गेली. र्याकाळात र्यशस्वी ठरले ल्र्या ‘वकव फ्रॉम होम’च्र्या संकल्पनेतन
ू प्रेरीत होऊन एमएमआरडीएने आपल्र्या
कमवचाऱर्यांना ई-ऑनिस सेवा नमळण्र्यासाठी नवद्यमान आर्यटी पार्याभूत सुनवर्धा सुर्धानरत केल्र्या आहे त. र्याचा पनरणाम
म्हणून केवळ ई-मेलवर नवनवर्ध प्रकल्पांना प्रशासकीर्य मान्र्यता िे ण्र्यात आली आहे . लॉकडाऊन िरम्र्यान
कमवचाऱर्यांकनरता ‘वकव फ्रॉम होम’ सुलभ करण्र्यासाठी ई-ऑनिसच्र्या अंमलबजावणीला प्रार्धान्र्य निले गेले.
ई-ऑनिसचे कार्यान्वर्यन एनआर्यसी मािवत करण्र्यात आले आहे . शासनाच्र्या ६ ऑगस्ट २०१२ आनण ०९ ऑगस्ट
२०१२ रोजीच्र्या शासन ननणवर्यामध्र्ये िे ण्र्यात आलेल्र्या सुचनांनस
ु ार ही र्यंत्रणा कार्यान्न्वत केली गेली. र्या शासन ननणवर्याद्वारे
शासकीर्य नवभाग व प्रानर्धकरणामध्र्ये ई- ऑनिसची अंमलबजावणी अननवार्यव करण्र्यात आली आहे . एमएमआरडीएने
तांनत्रक सहाय्र्य आनण ई-ऑनिस प्रर्योगाच्र्या सॉफ्टवेअर िे खभालीसाठी एनआर्यसीएसआर्यचे (एनआर्यसीची मनुष्ट्र्यबळ
सेवा संस्था) 5 मनुष्ट्र्यबळ ननर्युक्त केले आहे . र्याद्वारे ई-ऑनिसचे कार्यान्वर्यन सुलभ, जबाबिार करण्र्याबरोबरच ईकारभारास प्रोत्साहीत करण्र्यात र्येत आहे . लॉकडाऊनच्र्या अगोिर ई-ऑनिसचा वापर हा िक्त लोकल एनरर्या नेटवकव
वापरणाऱर्या म्हणजेच कार्यालर्यात काम करणाऱर्या कमवचाऱर्यांसाठीच होता.
एमएमआरडीएने प्रार्योनगक तत्वावर ३ नवभांगांसाठी ई-ऑनिस सुरु केले होते. त्र्यातील अनुभव आनण मानहतीच्र्या
नवश्ले िणाच्र्या आर्धारे एमएमआरडीए आनण एनआर्यसीने आता एमएमआरडीएच्र्या कामकाजाच्र्या गरजांनस
ु ार ईऑनिस सॉफ्टवेअर नवकसीत केले आहे . एमएमआरडीएने हे अनुकुल असे सॉफ्टवेअर लॉकडाऊनच्र्या काळात लााँच
केले . र्याला कमवचाऱर्यांमध्र्ये खूप चांगले र्यश नमळाले . र्या प्रणालीमुळे इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीच्र्या आर्धारे कमवचारी
कोणत्र्याही प्ल ॅटिॉमववर काम करु शकले . मोबाईलवरही ई-ऑनिसचा वापर करता आला. त्र्यामुळे ई-ऑनिसच्र्या
आर्धारे काम करण्र्यामुळे कामकाजातील निरं गाई टळली. नशवार्य ई-गव्हनवन्स साध्र्य करण्र्याच्र्या एमएमआरडीएच्र्या
उद्दीष्ट्टाची पुती होत असून कार्यालर्यातील पेपरवकव कमी झाल्र्यामुळे काबव न िू टप्रींटही कमी होण्र्यास मित होणार आहे .
लॉकडाऊनच्र्या काळात एमएमआरडीएने नवनवर्ध सत्रे आनण सािरीकरणे करण्र्यासाठी न्व्हनडओ कॉन्िरन्न्सग सार्धनांचा
प्रभावीपणे वापर केला. त्र्यानशवार्य नडनजटल ॲन्प्लकेशन्सद्वारे ई-ऑनिस कसे वापरावे र्याबद्दल ६०० कमवचाऱर्यांना
ऑनलाईन प्रनशक्षण िे ण्र्यात आले . प्रानर्धकरणाने सी-डॅककडू न कमवचाऱर्यांसाठी आर्धार सत्र्यानपत नडनजटल स्वाक्षरी
म्हणजेच ई-साइन सेवा सुरु केली आहे . एमएमआरडीएसाठी ई-ऑनिस प्रणालीत डीएससी स्वाक्षरी आनण ई-स्वाक्षरी

सुलभ करण्र्यासाठी संपण
ू व नसस्टम एकनत्रत केली गेली आहे . अशा प्रकारे सवव कमवचाऱर्यांना सुरनक्षत नडनजटल स्वाक्षरी
पर्यार्यांचा वापर करून ई-ऑनिस प्रर्योग वापरण्र्यास सक्षम बननवले गेले आहे . 500 डीएससी प्राप्त करण्र्यात आल्र्या
असून एमएमआरडीएतील ई-ऑनिस वापरकत्र्यांसाठी त्र्यातील 80 टक्के डीएससी सनिर्यही करण्र्यात आल्र्या
आहे त. तसेच, कोणतीही गडबड होऊ नर्ये र्यासाठी प्रणालीत सुरक्षीतता आणण्र्यात आली असून टपालाचे र्योगर्य
नवभाजन करण्र्यासाठी तसेच केंद्रीर्य नोंिणी र्युननट (सीआरर्यू) संसार्धनांना संबंनर्धत नवभागांमध्र्ये नवतनरत करण्र्यासाठी
व्र्यवस्था केली गेली आहे .
र्यासंिभात बोलताना एमएमआरडीएचे महानगर आर्युक्त श्री. आर. ए. राजीव म्हणाले की, "गेल्र्या काही विांत आमचे
लक्ष एमएमआरडीएच्र्या काम चालू असले ल्र्या सवव प्रकल्पांची गुणवत्ता वाढवणे आनण ते वेळेत पूणव करण्र्यावर केंद्रीत
आहे . लॉकडाऊनच्र्या काळात एमएमआरडीएच्र्या आर्यटी सेलमध्र्ये मोठ्या प्रमाणात सुर्धारणा झाली आहे , जेणेकरून
कामकाजाचा प्रवाह सुननन्श्चत आनण गनतमान होऊ शकेल. लॉकडाउनच्र्या काळात ई-ऑनिसची अंमलबजावणी
महत्त्वपूणव होती. नडनजटल वनकंगच्र्या वापरामुळे प्रकल्पांच्र्या कामामध्र्ये मोठ्या प्रमाणात सुर्धारणा होईल. प्रकल्प
र्यशस्वीरीत्र्या अंमलात आणण्र्यासाठी अद्यर्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्र्याची क्षमता िे खील वाढली आहे . "
ते पुढे म्हणाले की, "माझे कार्यालर्य आता प्रत्र्यक्षात िार्यली घेत नाही आनण िक्त ई-िार्यली स्वीकारतो, र्यामुळे सवव
नवभागांना िाइल्स ऑनलाइन पाठनवण्र्यास प्रवृत्त केले गेले आहे . र्यामुळे एमएमआरडीएच्र्या वेगवान ननणवर्य आनण
गनतमान कामकाजाला नक्कीच मित झाली आहे , असे ते म्हणाले .

