उच्च न्यायालय, मुंबई येथील

कायालयात सेंट्रलाईज्ड

फाईललग ससस्टीम लागू

करण्यासाठी सनधी उपलब्ध करुन

दे ण्याबाबत.

महाराष्ट्ट्र शासन

सामान्य प्रशासन सिभाग

शासन सनणणय क्रमाुंकः

,

सदनाुंक: 31

-2013/ . .32/39
-400 032

, 2013

प्रस्तािना –

कागदपत्ाुंचे स्कॅलनग करुन ती ई-फाईललगद्वारे न्यायालयात सादर करण्याचा उच्च न्यायालयाचा

मानस असून उच्च न्यायालयाच्या असभलेखािर असलेल्या जन्या ि निीन येणाऱ्या कागदपत्ाुंचे सडजीटायझेशन
करुन तयाुंचा ई-कोटण प्रणालीत समािेश करण्यात येणार आहे . ई-कोटण या प्रणालीद्वारे उच्च न्यायालयातील सिण
कागदपत्े एकाच सठकाणी स्िीकारली जातील. उच्च न्यायालयातील समारे 16 कोटी पृष्ट्ठसुंख्या असलेल्या

जन्या कागदपत्ाुंचे सडजीटायझेशन ि निीन येणाऱ्या कागदपत्ाुंचे दररोज सडजीटायझेशन केले जाणार आहे .

उच्च न्यायालयामध्ये िापरण्यात येणाऱ्या CMIS (Case Management Information System) सोबत Centralized

E-Filing Systemचे integration करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालय येथील NIC टीमने घेतलेली आहे . या सिण
कामासाठी अनदान उपलब्ध करुन दे ण्याचा प्रस्ताि सिधी ि न्याय सिभागामाफणत धासरका क्र.एचसीटी
2013/17/प्र.क्र.1/का.4 अन्िये मासहती तुंत्ज्ञान सुंचालनालयाकडे सादर करण्यात आला आहे .

सदर

मागणीच्या अनषुंगाने केंद्र शासनाकडू न ई-गव्हनणन्स प्रकल्पाकसरता या सिभागास उपलब्ध करुन सदलेल्या
अनदानातून सदरची रक्कम मुंजूर करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या सिचाराधीन होता.
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शासन सनणणय–

याद्वारे शासन असा सनणणय घे त आहे की, उच्च न्यायालय, मुंबई येथील कायालयात Centralized File

ling System बससिण्याकसरता तसेच उपरोक्त प्रस्तािनेत नमूद करण्यात आलेल्या सिण बाबींिरील खचण

भागसिण्याकसरता सिधी ि न्याय सिभागाने मागणी केल्याप्रमाणे ई-गव्हनणन्स प्रकल्पाकसरता या सिभागास उपलब्ध
झालेल्या अनदानातून रु.1.70 कोटी इतका सनधी मुंजूर करण्यात येत आहे .

सदरचा सनधी लेखाशीषण मागणी क्र. A-4 2052 सेक्रेटसरएट सिणसाधारण सेिा,090 सेक्रेटसरएट, (00)

(16) ई-गव्हनणन्स प्रकल्प राबसिण्याकरीता तरतद , योजनेत्तर (2052 5072) 17 - सुंगणक खचण या खाली सन
2012-2013 करीता मुंजूर सनधीतील सशल्लक रक्कमेतून सिधी ि न्याय सिभागाच्या अखतयारीत प्रबुंधक , मळ

न्याय शाखा , उच्च न्यायालय ,मुंबई याुंना तयाुंनी ससचत केलेल्या सनयुंत्ण असधकारी सुंकेताुंक J-0001 खाली
सनधी BDS िरती असभहस्ताुंकीत करण्यात आला.

या शासन सनणणयाद्वारे असभहस्ताुंसकत करण्यात येणाऱ्या सनधीचा िापर ज्या कारणासाठी तो मुंजूर

करण्यात आलेला आहे तयाच कारणासाठी केला जाईल याची काळजी सिधी ि न्याय सिभागाने घ्यािी. तसेच
सदर तरतूद ही चालू आर्थथक िषातच खचण करण्यात यािी.

खचण करण्यात आलेल्या रकमेचे कोषागार प्रमाणक क्रमाुंक, सदनाुंक ि रक्कम याप्रमाणे अनपालन

अहिाल सिभागाने मासहती तुंत्ज्ञान सुंचालनालयाकडे सद.31/03/2013 पयंत सादर करािा.

हा शासन सनणणय, सित्त सिभाग शासन सनणणय क्रमाुंक सिअप्र 1008/प्र.क्र.70/सिसनयम, सद.15 मे, 2009

भाग पसहला उपसिभाग दोन मधील अनक्र. 28अ सनयम क्र.76 नसार सिभाग प्रमखाुंना प्रदान करण्यात आलेल्या
असधकाराुंचा िापर करुन सनगणसमत करण्यात येत आहे .
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सदर शासन सनणणय महाराष्ट्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असून तयाचा सुंकेताक 201301311133492111 असा आहे . हा आदे श सडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाुंसकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार ि नािाने.
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राजेश अग्रिाल
ससचि (मातुं), महाराष्ट्ट्र शासन
प्रत,

1) प्रधान ससचि (सिधी ि न्याय), मुंत्ालय, मुंबई
2) महाप्रबुंधक, उच्च न्यायालय,मुंबई (पत्ाने)
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4) महालेखापाल, महाराष्ट्ट्र-1 (लेखा ि अनज्ञेयता), मुंबई

),

5) महालेखापाल, महाराष्ट्ट्र-1 (लेखा परीक्षा), मुंबई

6) महालेखापाल, महाराष्ट्ट्र-2 ( लेखा ि अनज्ञेयता), नागपूर
7) महालेखापाल, महाराष्ट्ट्र-2 (लेखा परीक्षा), नागपूर
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9) सनिासी लेखा परीक्षा असधकारी, मुंबई
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11) रोख शाखा (का-39) साप्रसि. (मातुंस)
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12) सनिड नस्ती (का.39) साप्रसि. (मातुंस)
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