महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च
न्यायालयात दाखल केलेला दार्वा क्र.४/२००४
ॲड.(श्रीमती)

अपराजिता

ससह

याांच्या

व्यार्वसाजयक फी र्वाढीबाबत...

महाराष्ट्र शासर्न
सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग
शासर्न आदे श क्रमाांक : मकसी-१3१6/प्र.क्र.68/२०१6/३६

मादाम कामा मागग, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - ४०००३२.
जदर्नाांक : १७ मे, २०१८

र्वाचा :-

१)

शासर्न पत्र क्र.४२०/ई-शाखा, जद.२९/०४/२००८

२) शासर्न आदेश, सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग, क्रमाांकः मकसी-१००८/प्र.क्र.१७/२००८/का.३६,
जद.३१/०५/२००८.

३) शासर्न आदेश, सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग, क्रमाांकः मकसी-१०१२/२६७/प्र.क्र.१०१/२०१२/
का.३६, जद.०७/०४/२०१६.

आदे श
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासांदभात महाराष्ट्र शासर्नार्ने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दार्वा
क्र.४/२००४ मध्ये दाव्याचे कामकाि पाहण्यासाठी जर्नयुक्त करण्यात आलेल्या जर्वशेष समुपदे शींर्ना सहाय्य
करण्यासाठी र्वकीलाांच्या टीममध्ये (Battery of Advocates) ॲड.(श्रीमती) अपराजिता ससह याांची सांदभाधीर्न क्र.१
च्या जद.29/०4/२००८ च्या पत्रान्र्वये जर्नयुक्ती करण्यात आली आहे . याबाबत त्याांर्ना सांदभाधीर्न क्र.२ येथील शासर्न
आदे शान्र्वये व्यार्वसाजयक फी मांिूर करण्यात येऊर्न त्यामध्ये सांदभाधीर्न क्र. ३ येथील शासर्न आदेशान्र्वये त्याांर्ना
व्यार्वसाजयक फी मांिूर करण्यात आली होती. :2. आता ॲड.(श्रीमती) अपराजिता ससह, सहायक र्वकील याांर्ना सांदभाधीर्न जद.७/०४/२०१६ च्या शासर्न आदे शान्र्वये
अर्नुज्ञेय करण्यात आलेल्या व्यार्वसाजयक फी मध्ये र्वाढ करुर्न खालीलप्रमाणे व्यार्वसाजयक फी अर्नुज्ञेय करण्यास
याद्वारे शासर्न मान्यता दे ण्यात येत आहे .
i)

Professional fees for appearance on Misc. day

Rs.

50,000/-

ii) Professional fees for appearance on Non-Misc. day

Rs.1,00,000/-

iii) Professional fees for Conference

Rs.

50,000/-

iv) Drafting of Pleadings/Affidavit

Rs.

50,000/-

3. हे आदे श जर्नगगजमत केल्याच्या जदर्नाांकापासूर्न लागू होतील.
4. र्वरील बाबीर्वर होणारा खचग "मागणी क्रमाांक ए-४, २०५२-सजचर्वालय- सर्वगसाधारण सेर्वा-०९०- सजचर्वालय (००)
(०१) सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग (अजर्नर्वायग), २८-व्यार्वसाजयक सेर्वा - दत्तमत (२०५२००२५)" या अथगसक
ां ल्पीय लेखा
शीषाखाली खची टाकण्यात यार्वा र्व दरर्वषीच्या मांिूर तरतुदीतूर्न भागजर्वण्यात यार्वा.

शासर्न आदे श क्रमाांकः मकसी-१3१6/प्र.क्र.68/२०१6/३६

५. हे आदेश जर्वधी र्व न्याय जर्वभागाच्या अर्नौपचाजरक सांदभग क्र. १३४ र्व १३५-२०१८/ई, जद.२/२/२०१८ र्व जर्वत्त
जर्वभागाच्या शासर्न जर्नणगय क्र.जर्वअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/जर्वजर्नयम, जदर्नाांक १६/६/२०१७ च्या अन्र्वये
प्रशासकीय जर्वभागास प्रदार्न केलेल्या अजधकारास अर्नुसरुर्न जर्नगगजमत करण्यात येत आहे त.

6. हे आदे श महाराष्ट्र शासर्नाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळार्वर उपलब्ध करण्यात
आले असूर्न त्याचा सांकेताांक 201805171521359107 असा आहे. हे आदे श जडिीटल स्र्वाक्षरीर्ने
साक्षाांजकत करुर्न काढण्यात येत आहे त.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शार्नुसार र्व र्नार्वार्ने,

Sanjay Krishna
Bhosale

Digitally signed by Sanjay Krishna Bhosale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration Department, postalCode=400032,
st=Maharashtra,
2.5.4.20=68fad25d7626a3cc798a2cdee2480a108e46d2bc3
c24f98d38cc78723fe79c0f, cn=Sanjay Krishna Bhosale
Date: 2018.05.17 15:21:30 +05'30'

( सां.कृ.भोसले )
अर्वर सजचर्व, महाराष्ट्र शासर्न
प्रत :1.

मा.मुख्यमांत्री याांचे अप्पर मुख्य सजचर्व, मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

2.

मा.मांत्री, महसूल, सार्वगिजर्नक बाांधकाम तथा समन्र्वयक मांत्री (सीमा प्रश्न) याांचे खािगी सजचर्व,
मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

3.

मा.राज्यमांत्री, सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग याांचे खािगी सजचर्व, मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

4.

मा.मुख्य सजचर्व याांचे र्वजरष्ट्ठ स्र्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-400032.

5.

प्रधार्न सजचर्व, महाराष्ट्र जर्वधार्नमांडळ सजचर्वालय, जर्वधार्नभर्वर्न, मुांबई-४०००32.

6.

सर्वग मांत्रालयीर्न जर्वभागाांचे अपर मुख्य सजचर्व / प्रधार्न सजचर्व / सजचर्व, मांत्रालय, मुांबई-400032.

7.

प्रा.एर्न.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ सजमती, ए-१, रुईकर कॉलर्नी, ता.करर्वीर, कोल्हापूर-४१६००५.

8.

श्री.जशर्वािी म. िाधर्व, ॲडव्होकेट ऑर्न रेकॉडग , आजदत्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४,
र्नॉयडा-२०१३०१.

9.

ॲड.(श्रीमती) अपराजिता ससग, 10-A, सुपर जडलक्स फ्लॅट्स, ग्रीर्नव्यू अपाटग मेंट्स,
सेक्टर-15A, र्नॉयडा-201301.

10.

जर्वधी र्व न्याय जर्वभाग (ई शाखा), मांत्रालय, मुांबई-400032.

11.

जर्वत्त जर्वभाग (व्यय-4), मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

12.

महालेखापाल (लेखा र्व अर्नुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई.

13.

महालेखापाल (लेखा र्व अर्नुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, र्नागपूर.

14.

अजधदार्न र्व लेखा अजधकारी, मुांबई.

15.

जर्नर्वासी लेखा पजरक्षा अजधकारी, मुांबई.

16.

अर्वर सजचर्व, सामान्य प्रशासर्न जर्वभाग (कायासर्न-25 / कायासर्न-२६), मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

17.

जर्नर्वड र्नस्ती (काया.36).
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