मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अपील
शाखेच्या कायालयीन उपयोगाकरिता पेपि
खिेदीस मान्यता दे णेबाबत.

महािाष्ट्र शासन
रिरि ि न्याय रिभाग
शासन रनणणय क्रमाुंकः एसटीिाय 5818/531/प्र.क्र. 42/का. चाि
मादाम कामा मागण, हतात्मा िाजगरू चौक,
मुंत्रालय, मुंबई 400 032.
तािीख: 11 जलै, 2018.

सुंदभण 1) प्रबुंिक (रित्त ि अथणसक
ुं ल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई याुंचे पत्र क्र.
क्र.F&B/STY/214/2018, रद. 17/05/2018 ि क्र. 264/2018, रद. 22/06/2018.
2) शासन रनणणय, उद्योग, ऊजा ि कामगाि रिभाग, क्र. भाुंखस 2014/प्र.क्र.82/भाग
III/उद्योग 4, रद. 1/12/2016.
3) शासन रनणणय, उद्योग, ऊजा ि कामगाि रिभाग, क्र. सुंकीणण 2016/प्र.क्र.215/उद्योग 4,
रद. 24/08/2017.
4) शासन ज्ञापन, रिरि ि न्याय रिभाग, क्र. एसटीिाय 5816/1155/प्र.क्र. 78/का. 4,
रद. 13/01/2017.

प्रस्तािना सुंदभण क्र. 3 येथील शासन रनणणय, उद्योग, ऊजा ि कामागाि रिभाग, रद. 24/08/2017 अन्िये
िाज्य शासनाच्या सिण रिभागाुंना तसेच रिभागाुंच्या अरिनस्त सिण शासकीय कायालयाुंना कायालयीन
खिेदी ही केंद्र शासनाच्या गव्हनणमेंट ई- माकेटप्लेस (GeM) या पोटण लिरून किण्याचे बुंिनकािक
किण्यात आले आहे . तथारप, उच्च न्यायालयाच्या अपील शाखेकरिता कायालयीन उपयोगासाठी
आिश्यक असलेला ए 4 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90 जीएसएम) ि ए 3 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90
जीएसएम) या प्रकािातील पेपि सदि पोटण लिि उपलब्ि नसल्याने तसेच सुंबरुं ित पोटण ल सस्स्थतीत
नसल्याने उक्त शासन रनणणयातील परिच्छे द 12 येथे नमूद तितूदीनसाि सदि पेपिची खिेदी GeM
पोटण लऐिजी सुंदभण क्र. 2 येथील शासन रनणणय, रद. 1/12/2016 अन्िये रिरहत केलेल्या ई-रनरिदा
प्ररक्रयेद्वािे किण्याचा तसेच ई-रनरिदा प्ररक्रयेद्वािे रनयक्त केलेल्या रनिदाकािास आरण त्यानषुंगाने
येणाऱ्या खचास मान्यता दे ण्याचा उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताि शासनाच्या रिचािािीन होता. यानषुंगाने
शासन पढीलप्रमाणे रनणणय घेत आहे.

शासन रनणणय मा. उच्च न्यायालय, मुंबई च्या अपील शाखेच्या कायालयीन उपयोगासाठी आिश्यक असलेल्या
ए 4 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90 जीएसएम) ि ए 3 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90 जीएसएम) या पेपिची
खिे दी गव्हनणमेंट ई- माकेटप्लेस (GeM) या पोटण लऐिजी सुंदभण क्र. 2 येथील शासन रनणणय,
रद.1/12/2016 अन्िये रिरहत केलेल्या ई-रनरिदा प्ररक्रयेद्वािे किण्यास एक रिशेष बाब म्हणून मान्यता
प्रदान किण्यात येत आहे.
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2.

सदि मान्यता गव्हनणमेंट ई- माकेटप्लेस (GeM) हे पोटण ल सस्स्थतीत नसल्याचे आरण उपिोक्त

पेपि सदि पोटण लिि उपलब्ि नसल्याची खात्री उच्च न्यायालय प्रशासनाने किण्याच्या अटीच्या अरिन
िाहू न प्रदान किण्यात येत आहे. तसेच सदि मान्यता ही अपिादात्मक असून यापढील खिेदीसाठी सुंदभण
क्र. 3 येथील रद. 24/08/2018 च्या शासन रनणणयान्िये रिरहत केलेल्या कायणपद्धतीचाच अिलुंब किणे
उच्च न्यायालय प्रशासनास बुंिनकािक आहे.
3.

सुंदभण क्र. 4 येथील शासन ज्ञापन, रद. 13/01/2017 अन्िये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अपील

शाखेकरिता प्ररतिषष ए 4 साईझ आरण ए 3 साईझ (90 जीएसएम) पेपिचा अनक्रमे 4400 िीम ि 2500
िीम याप्रमाणे कोटा मुंजूि किण्यात आलेला आहे.
सन 2018-19 या आर्थथक िषातील सदि पेपि कोटा रिरहत रनरिदा प्ररक्रयेद्वािे रनयक्त केलेल्या
मेससण ककजल रेकडग अाँड इन्व्हेस्टमेंट्स, मुंबई या रनरिदाकािाकडू न खिेदी किण्यास तसेच त्याकरिता
ए 4 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90 जीएसएम) प्ररतिीम रु. 375.20 ति ए 3 साईझ व्हाईट बााँड पेपि (90
जीएसएम) प्ररतिीम रु. 750.40 या दिाने येणाऱ्या खचास सदि शासन रनणणयान्िये मान्यता प्रदान
किण्यात येत आहे.
4.

यारप्रत्यथण होणािा खचण “मागणी क्र. जे-1, 2014 न्यायदान, (अरनिायण) 102 उच्च न्यायालये (03)

(01) प्रबुंिक, अपील शाखा (2014 0092) 13 कायालयीन खचण” या लेखाशीषाखाली खचष टाकण्यात
यािा ि तो सन 2018-19 या रित्तीय िषाच्या मुंजूि अनदानातून भागरिण्यात यािा.
5.

प्रस्तत शासन रनणणय रित्तीय अरिकाि रनयमपस्स्तका, 1978 भाग एक, उपरिभाग चाि,

अनक्रमाुंक 11 अन्िये प्रशासरनक रिभागास प्रदान किण्यात आलेल्या अरिकािात तथा सक्षम
प्रारिकाऱ्याुंच्या मान्यतेने रनगणरमत किण्यात येत आहे .
6.

सदि शासन रनणणय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळािि

उपलब्ि किण्यात आला असून त्याचा सुंकेताक 201807111107282812 असा आहे. हा आदे श
रडजीटल स्िाक्षिीने साक्षाुंरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आदे शानसाि ि नािाने.

Sanjeev R
Keluskar
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(सुंजीि केळू सकि)
अिि सरचि , महािाष्ट्र शासन
प्रत,
1. महाप्रबुंिक,उच्च न्यायालय ,मुंबई.
2. प्रबुंिक (रित्त ि अथणसक
ुं ल्प), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई.
3. प्रबुंिक (प्रशासन), अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई.
पष्ृ ठ 3 पैकी 2

शासन रनणणय क्रमाुंकः एसटीिाय 5818/531/प्र.क्र. 42/का. चाि

4. महालेखापाल (लेखापिीक्षा ि लेखा अनज्ञेयता),महािाष्ट्र-एक,मुंबई.
5. अरिदान ि लेखा अरिकािी,मुंबई.
6. रनिासी लेखा पिीक्षा अरिकािी,मुंबई.
7. कायासन अरिकािी, का.23/25, रिरि ि न्याय रिभाग, मुंत्रालय, मुंबई.
8. रनिड नस्ती.
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