जनहित याहिका क्र.१०३००/२०२१ श्री.रतन
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समुपदे शी याांिी फी अदा करणेबाबत....
मिाराष्ट्र शासन
सांसदीय कायय हिभाग
शासन हनणयय क्रमाांकः याहिका-२०२१/प्र.क्र.९५/पाि
मादाम कामा मागय, िु तात्मा राजगुरु िौक,
मांत्रालय, मुांबई-४०० ०३२
हदनाांक : १४ सप्टें बर, २०२१
िािा :१) हिहि ि न्याय हिभागािे पत्र क्र.३१४/२०२१/ई, हदनाांक २९.०६.२०२१
२) हित्त हिभाग, शासन हनणयय क्रमाांक हिअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/हिहनयम, हद.२९.०७.२०१५
३) हित्त हिभाग, शासन हनणयय क्रमाांक हिअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/हिहनयम, हद.१६.०६.२०१७
४) सांसदीय कायय हिभाग, शासन हनणयय क्रमाांक याहिका-२०२१/प्र.क्र.९५/पाि, हद.२५.०८.२०२१
प्रस्तािना :
श्री.रतन सोली लुथ याांनी, मा. राज्यपाल मिोदयाांनी हििानपहरषदे िर नामहनदेशनाने हनयुक्त
कराियाच्या १२ सदस्याांच्या सांदभात मुांबई उच्ि न्यायालय येथे जनहित याहिका क्रमाांक १०३००/२०२१
दाखल केली िोती. सदर जनहित याहिकेमध्ये मिाराष्ट्र शासनास प्रहतिादी करण्यात आले िोते. प्रस्तुत
याहिकेमध्ये शासनािी बाजू माांडण्यासाठी उपरोक्त सांदभािीन १ येथील पत्रान्िये, श्री.रहफक अिमद दादा,
हिशेष समुपदेशी, उच्ि न्यायालय, मुांबई याांिी हनयुक्ती करण्यात आली िोती.
प्रस्तुत जनहित याहिकेमध्ये श्री.रहफक अिमद दादा, हिशेष समुपदे शी याांनी शासनािी बाजू माांडली
असून, त्यासाठी त्याांिक
े डू न आकारण्यात आलेले व्यािसाहयक शुल्क अदा करण्यािी बाब शासनाच्या
हििारािीन िोती.
शासन हनणयय:
मुांबई उच्ि न्यायालय येथे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याहिका क्रमाांक १०३००/२०२१ मध्ये,
मा.उच्ि न्यायालयासमोर हदनाांक १९.०७.२०२१ रोजी झालेल्या सुनािणीच्या िेळी शासनािी बाजू
माांडण्यासाठी, श्री.रहफक अिमद दादा, हिशेष समुपदेशी याांच्याकडू न आकारण्यात आलेल्या व्यािसाहयक
शुल्कािी रक्कम अदा करण्यािी हिनांती आस्थापना अहिकारी, सरकारी िहकलाांिे कायालय, उच्ि न्यायालय,
मुांबई याांच्या हद.२२.०७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्िये करण्यात आली आिे . त्यानुसार शुल्कािे दे यक क्र.२०२१२२/१५३८, हदनाांक १९.०७.२०२१ रक्कम रुपये रु.४,००,०००/- (रुपये िार लाख फक्त) व्यािसाहयक शुल्क
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(िकील फी) अदा करण्यास शासन मांजूरी दे ण्यात येत आिे . सदर रकमेिर हनयमानुसार हििीत केलेला
आयकर ि त्यािरील शैक्षहणक उपकर िजाती करुन, त्याांना उियहरत रक्कम अदा करण्यात यािी. त्यासांबि
ां ीिी
रक्कम त्याांच्या स्टे ट बँक ऑफ इांहडयाच्या खाते क्र.१०१६२७७८९६८, शाखा ि IFSC

कोड क्र.

SBIN0006994 या खात्यािर जमा करण्यात यािी. त्याांिा पॅन क्रमाांक (AABPD7073M) असा आिे .
सदर बाबीिर िोणारा खिय “ मागणी क्रमाांक पी-१ (०९० २०५२, सेक्रेटहरएट-सियसािारण सेिा) ०९०सहििालय (००)(०१) सांसदीय कायय हिभाग (सांकेताांक २०५२०२६८) दत्तमत/योजनेत्तर, २८- व्यािसायीक सेिा”
या लेखाहशषाखाली सन २०२१-२२ मिील मांजूर हनिीतून भागहिण्यात यािा.
सदर शासन हनणयय, हित्त हिभागाच्या हित्तीय अहिकार हनयम पुस्स्तका १९७६, भाग पहिला,
उपहिभाग-२ अनुक्रमाांक ४९ हनयम क्रमाांक १६६-अ अन्िये प्रशासकीय हिभागाांना प्रदान करण्यात आलेल्या
अहिकाराांतगयत हनगयहमत करण्यात येत आिे .
सदर शासन हनणयय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्यािा सांकेताक 202109141717593115 असा आिे. िा आदे श हडजीटल स्िाक्षरीने
साक्षाांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्रािे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार ि नािाने.
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( र. स. सरफरे )
उप सहिि, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
१. अहिदान ि लेखा अहिकारी, मुांबई
२. सरकारी िहकल,सरकारी िहकलाांिे कायालय, मूळ शाखा, मा.उच्ि न्यायालय,मुांबई
३. अिर सहिि, हिहि ि न्याय हिभाग (ई-शाखा), मांत्रालय,मुांबई
४. मिालेखापाल-१ मिाराष्ट्र (लेखापहरक्षा), मुांबई
५. मिालेखापाल-१ मिाराष्ट्र (लेखा ि अनुज्ञेयता), मुांबई
६. मा. मांत्री, सांसदीय कायय याांिे खाजगी सहिि, मांत्रालय, मुांबई
७. सहिि,सांसदीय कायय याांिे स्िीय सिायक,मांत्रालय,मुांबई
८. आिरण ि सांहितरण अहिकारी (रोखशाखा), सांसदीय कायय हिभाग,मांत्रालय,मुांबई(दोन प्रती)
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९. कक्ष अहिकारी (का.दोन), सांसदीय कायय हिभाग,मांत्रालय,मुांबई-४०००३२
१०.कक्ष अहिकारी (का.सिा), सांसदीय कायय हिभाग,मांत्रालय,मुांबई-४०००३२
११. श्री.रहफक अिमद दादा,हिशेष समुपदेशी, मा.उच्ि न्यायालय,मुांबई, अरारत
कॉन्डोहमहनयम,अरारत,दु सरा मजला,८९,नगीनदास मास्टर मागय,फोटय ,मुांबई-४०००२३
१२. हनिडनस्ती.
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