महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत मा.सर्वोच्च
न्यायालयात दाखल केलेला दार्वा क्र.४/२००४
ॲडव्होकेट ऑर्न रे कॉडड श्री.शिर्वाजी म. जाधर्व
याांच्या व्यार्वसाशयक फी र्वाढीबाबत...

महाराष्ट्र िासर्न
सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग
िासर्न आदे ि क्रमाांक : मकसी-१3१6/प्र.क्र.68/२०१6/३६

मादाम कामा मागड, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई - ४०००३२.
शदर्नाांक : १७ मे, २०१८

र्वाचा

:-

१) िासर्न आदे ि, सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग, क्रमाांकः मकसी-१००७/प्र.क्र.४०/का.३६,
शद.०६/०२/२००८

२) िासर्न आदेि, सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग, क्रमाांकः मकसी-१०१२/२६७/प्र.क्र.१०१/२०१२/
का.३६, शद.०७/०४/२०१६.

आदे ि
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासांदभात महाराष्ट्र िासर्नार्ने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दार्वा
क्र.४/२००४ मध्ये श्री.शिर्वाजी म. जाधर्व याांची ॲडव्होकेट ऑर्न रेकॉडड म्हणूर्न शर्नयुक्ती करण्यात आलेली असूर्न
सांदभाधीर्न क्र.१ र्व २ च्या िासर्न आदेिान्र्वये व्यार्वसाशयक फी (Professional Fees) र्व अन्य खचड खालीलप्रमाणे
अर्नुज्ञेय करण्यात आले होते.
A)

B)

OUT OF POCKET ACTUAL EXPENSES :
For actual expenses incurred for court fees, typing, photostat, secretarial charges
and misc. Expenses memos will be submitted in due course.
For attending the conference with the officers at Mumbai, the expenses incurred
on Air Fare will be borne by the State Government.
PROFESSIONAL FEES :
i) Professional fees for appearance on Misc. day
ii) Professional fees for appearance on Non-Misc. day
iii) Conference
iv) Drafting of pleadings / affidavit

Rs.37,500/Rs.82,500/Rs.37,500/Rs.37,500/-

2. आता श्री.शिर्वाजी म. जाधर्व, ॲडव्होकेट ऑर्न रेकॉडड याांर्ना सांदभाधीर्न शद.०७/०४/२०१६ च्या िासर्न
आदे िान्र्वये B) येथे शर्वहीत करण्यात आलेल्या व्यार्वसाशयक फी (Professional Fees) मध्ये र्वाढ करुर्न पुढीलप्रमाणे
व्यार्वसाशयक फी अर्नुज्ञेय करण्यास याव्दारे िासर्न मान्यता दे ण्यात येत आहे.
B)

PROFESSIONAL FEES :
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) Conference

Rs. 50,000/-

iv) Drafting of pleadings / affidavit

Rs. 50,000/-

३.सांदभाधीर्न शद.०६/०२/2००८ च्या िासर्न आदेिातील बाब (A) येथे र्नमूद केलेला खचड श्री.शिर्वाजी म. जाधर्व,
ॲडव्होकेट ऑर्न रेकॉडड याांर्ना यापुढेही यथास्थथती अर्नुज्ञय
े राहील.

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

४. हे आदे ि शर्नगडशमत केल्याच्या शदर्नाांकापासूर्न लागू होतील.
५. र्वरील बाबीर्वर होणारा खचड "मागणी क्रमाांक ए-४, २०५२-सशचर्वालय- सर्वडसाधारण सेर्वा-०९०- सशचर्वालय (००)
(०१) सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग (अशर्नर्वायड), २८-व्यार्वसाशयक सेर्वा - दत्तमत (२०५२००२५)" या अथडसक
ां ल्पीय लेखा
िीर्षाखाली खची टाकण्यात यार्वा र्व दरर्वर्षीच्या मांजूर तरतुदीतूर्न भागशर्वण्यात यार्वा.

६. हे आदे ि शर्वधी र्व न्याय शर्वभागाच्या अर्नौपचाशरक सांदभड क्र. १३४ र्व १३५-२०१८/ई, शद.२/२/२०१८ र्व
शर्वत्त शर्वभागाच्या क्र.शर्वअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/शर्वशर्नयम, शदर्नाांक १६/६/२०१७ च्या िासर्न
शर्नणडयान्र्वये प्रिासकीय शर्वभागास प्रदार्न केलेल्या अशधकारास अर्नुसरुर्न शर्नगडशमत करण्यात येत आहेत.
७. हे आदे ि महाराष्ट्र िासर्नाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतथथळार्वर उपलब्ध करण्यात आले असूर्न
त्याचा सांकेताांक

201805171526244207

असा आहे . हे आदेि शडजीटल थर्वाक्षरीर्ने साक्षाांशकत करुर्न

काढण्यात येत आहे त.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िार्नुसार 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 15:26:18 +05'30'

(सां.कृ.भोसले)
अर्वर सशचर्व, महाराष्ट्र िासर्न
प्रत :1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अप्पर मुख्य सशचर्व, मांत्रालय, मुांबई-४०००32.
२. मा.मांत्री. महसूल, सार्वडजशर्नक बाांधकाम तथा समन्र्वयक मांत्री (सीमा प्रश्न) याांचे खाजगी सशचर्व,
मांत्रालय, मुांबई-४०००32.
३. मा.राज्यमांत्री, सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग याांचे खाजगी सशचर्व, मांत्रालय, मुांबई-४०००32.
४. मा.मुख्य सशचर्व याांचे र्वशरष्ट्ठ थर्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई-400032.
५.
६.
७.
८.

प्रधार्न सशचर्व, महाराष्ट्र शर्वधार्नमांडळ सशचर्वालय, शर्वधार्नभर्वर्न, मुांबई-४०००32.
सर्वड मांत्रालयीर्न शर्वभागाांचे अपर मुख्य सशचर्व / प्रधार्न सशचर्व / सशचर्व, मांत्रालय, मुांबई-400032.
प्रा.एर्न.डी.पाटील, अध्यक्ष, तज्ञ सशमती, ए-१, रुईकर कॉलर्नी, ता.करर्वीर, कोल्हापूर-४१६००५.
श्री.शिर्वाजी म. जाधर्व, ॲडव्होकेट ऑर्न रेकॉडड , आशदत्य व्हीला, ए-८०, सेक्टर-१४, र्नॉयडा२०१३०१.

९. शर्वधी र्व न्याय शर्वभाग (ई िाखा), मांत्रालय, मुांबई-400032.
१०. शर्वत्त शर्वभाग (व्यय-4), मांत्रालय, मुांबई-४०००32.

११. महालेखापाल (लेखा र्व अर्नुज्ञेयता) /(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-1, मुांबई.
१२. महालेखापाल (लेखा र्व अर्नुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-2, र्नागपूर.
१३. अशधदार्न र्व लेखा अशधकारी, मुांबई.
१४. शर्नर्वासी लेखा पशरक्षा अशधकारी, मुांबई.
१५. अर्वर सशचर्व, सामान्य प्रिासर्न शर्वभाग (कायासर्न-25 / कायासर्न-२६), मांत्रालय, मुांबई-४०००32.
१६. शर्नर्वड र्नथती (काया.36).
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