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अधिसचूना 
        विवि ि न्याय विभाग,  

हुतात्मा राजगरुु चौक, मादाम कामा मागग, 
मंत्रालय, मुंबई - 400032 
वदनांक- 18  जानेिारी, 2018.  
 

 क्र. समपु-2017/प्र.क्र.92/का.14:- या पिूीच्या या संदभातील सिग अविसचूना अविक्रवमत करून महाराष्ट्र शासन, 
मुंबई उच्च न्यायालय, (मळू शाखा /अवपल शाखा / वरट सेल), मुंबई ि खंडपीठ औरंगाबाद ि नागपरू येथे “विशेष समपुदेशी” 
मंडळ “अ” मंडळ समपुदेशी आवि “ब” मंडळ समपुदेशी म्हिनू खालील तक्तत्यामध्ये दशगविलेल्या अवििक्तत्यांची तीन 
िषांसाठी वनयकु्तती करीत आहे. 

(अ)  मुुंबई उच्च न्यायालय, (मळू शाखा / अधपल शाखा / धिट सेल) मुुंबई येथे खालील अधिवक्तयाुंना 
“धवशेष समपुदेशी” मुंडळ “अ” मुंडळ समपुदेशी आधि “ब” मुंडळ म्हिनू आदेशाच्या वदनांकापासनू पढुील 
तीन िषाकरीता वनयकु्तती देण्यात येत आहे. 
 

( I ) “धवशेष समपुदेशी” मुंडळ :- 
 

 

 

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. ई. पी. भरूचा 24 श्री. राजीि पाटील 
2 श्री. अवमत देसाई 25 श्री. अशगद वहदायतुल्ला 
3 श्री. अशोक मुंदरगी 26 श्री. सरेुश पाकळे 
4 श्री. अवनल साखरे 27 श्री. आर. व्ही. देसाई 
5 श्री. एस. जी. अिे 28 श्री. सोली कुपर 
6 श्री. रवि कदम 29 श्री. पंकज सांित 
7 श्री. दरायस खंबाटा 30 श्री. जयप्रकाश सेन 
8 श्री. व्ही. ए. थोरात 31 श्री. िाय. एस. जहांवगरदार 
9 श्री. जनक द्वारकादास 32 श्री. नरेंद्र िालािलकर 
10 श्री. आय. एम. छगला 33 श्री. रामचंद्र एस. आपटे 
11 श्री. अस्पी वचनॉय 34 श्री. प्रविि सामदानी 
12 श्री. ई. एफ. देविते्र 35 श्री. आर. ए. थोरात 
13 श्री. श्याम मेहता 36 श्री. वदपन मचंट 
14 श्री. राजीि चव्हाि 37 श्री. राहुल नरचेवनया 
15 श्री. विराग तुळजापरुकर 38 श्री. गौरि जोशी 
16 श्री. अवनल ससग 39 श्री. मदान डी 
17 श्री. विरेंद्र तुळजापरूकर 40 श्री. सिुीर तलसानीया 
18 श्री. केविक सेतलिाड 41 श्री. वनतीन प्रिान 
19 श्री. रवफक दादा 42 श्री. अवमत बोरकर 
20 श्री. वमलींद साठे 43 श्री. एस. सी. नायडू 
21 श्री. शैलेश शाह 44 श्री. संजय जैन 
22 श्री. शैलेंद्र कामदार 45 श्री. सतीश मानेसशदे 
23 श्री. वगरीश गोडबोले   
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(II) “अ” मुंडळ समपुदेशी :- 

 

 
  

  

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. विश्िवजत साितं 32 श्री. वदप्ती काळे 
2 श्रीमती वदपा चव्हाि 33 श्री. मोहन दत्तात्रय नाईक 
3 श्री. प्रवदप राजगोपाल 34 श्री. एल. एम. आचायग 
4 श्रीमती गौरी गोडसे 35 श्री. आशतुोष कुलकिी 
5 श्री. जे. पी. अिावसया 36 श्री. तेजस देशमखु 
6 श्रीमती रेखा राजगोपाल 37 श्री. वनतीन देशपांडे 
7 श्री. ए. एस. डॉक्तटर 38 श्री. वनरंजन मुंदरगी 
8 श्री. पी. ए. पोळ 39 श्री. संदेश पाटील 
9 श्री. एस. आर. नारगोळकर 40 श्री. एस. एम. ओक 
10 श्री. रूई रॉड्रीक्तस 41 श्री. मकरंद उट्गीकर 
11 श्री. करि भोसले 42 श्री. नील हेलेकर 
12 श्री. राजेश पी. बेहरे 43 श्री. मािि जामदार 
13 श्री. विजय डी. पाटील 44 श्री. जे. जी. रेड्डी 
14 श्री. एस. के. नय्यर 45 श्री. िग्येश वमश्रा 
15 श्री. जयंत डी. जायभाि े 46 श्री. उमेश मानकपरेु 
16 श्री. प्रद्यमु्न मािि मोकाशी 47 श्री. शैलेंद्र कानेटकर 
17 श्री. पी. एम. पळशीकर 48 श्री. एन. आर.बबुना 
18 श्री. एस. एम. वदवित 49 श्री. बी. डी. जोशी 
19 श्री. व्ही. ए. सोनपाल 50 श्री. िैभि सखुिरे 
20 श्री. प्रवदप जेटली 51 श्री. एस. जी. करंदीकर 
21 श्री. अदै्वत सेठना 52 श्री. चेतन कापडीया 
22 श्री. सिुीर सी. हळ्ळी 53 श्री. वसवमल परुोवहत 
23 श्री. अवभजीत ए. देसाई 54 श्रीमती ममता साद 
24 श्री. अनरुाग एच. गोखले 55 श्री. विशाल कानडे 
25 श्री. आबाद पोंडा 56 श्री. राजेश दातार 
26 श्री. एस. जी. रजपतु 57 श्री. शंकर थोरात 
27 श्री. वनरंजन पंडीत 58 श्रीमती अंजली हेलेकर 
28 श्री. संतोष पॉल 59 श्री. शैल्य देशमखु 
29 श्री. विजय कंथावरया 60 श्री. अवभजीत कुलकिी 
30 श्री. वनतीन गांगल 61 श्री. एस. बी. लोळगे 
31 श्री. िैभि जोगळेकर   
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( III ) “ब” मुंडळ समपुदेशी:- 
  
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ब) मुुंबई उच्च न्यायालय, खुंडपीठ औिुंगाबाद  येथे खालील अवििक्ततांना “धवशेष समपुदेशी” मुंडळ 
             आधि “अ” मुंडळ समपुदेश म्हिनू आदेशाच्या वदनांकापासनू पढुील तीन वषाकिीता धनयकु्ती देण्यात येत आहे. 

 

(I) धवशेष समपुदेशी मुंडळ :- 
 

 
 
 
 
 
(II) “अ” मुंडळ समपुदेशी :- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. सैत अरफान ए. ई. 16 श्री. करि ए. थोरात 
2 श्रीमती नेहा वभडे पळशीकर 17 श्री. रोहन राजाध्यि 
3 श्री. अवभषेक यंदे 18 श्री. ऋवषकेश मुंदरगी 
4 श्री. राकेश आर. भाटकर 19 श्री. राकेश रेड्डी 
5 श्री. वदपा आहुजा 20 श्री. करि एस. थोरात 
6 श्री. व्ही. एस. गोखले 21 श्री. अवभनि चंद्रचडु 
7 श्री. मिबुाला काजळे 22 श्री. सागर घोगरे 
8 श्रीमती स्मतृी व्यास 23 श्री. अवनष खांडेकर 
9 श्रीमती यास्मीन अहसान अन्सारी 24 श्री. अिय सशदे 
10 श्री. अिय गोसािी 25 श्री. साईनाथ चौगलेु 
11 श्री. विजय वकल्लेदार 26 श्रीमती वगतीका गांिी 
12 श्री. शादुगल ससग 27 श्री. चंद्रकांत चव्हाि 
13 श्री. आशतुोष गाििेकर 28 श्री. घनश्याम वमश्र 
14 श्री. अंवकत लोवहया 29 श्री. वगरीष पारयानी 
15 श्री. साथगक वदिाि 30  

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. पी. एम. शहा 4 श्री. पी. व्ही. मंडवलक 
2 श्री. व्ही. जे. वदवित 5 श्री. एस. बी. तळेकर 
3 श्री. आर. एन. िोरडे-पाटील 6 श्री. व्ही. डी. होन 

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. श्री. एन. बी. खंदारे 9 श्री. प्रकाश परांजपे 
2 श्री. अवनल एस. बजाज 10 श्री. के. बी. चौिरी 
3 श्री. अरसिद देशमखु 11 श्री. एस. एस. चौिरी 
4 श्री. विजय शमा 12 श्री. एन. बी. सयुगिंशी 
5 श्री. व्ही. एस. ढगे 13 श्री. वशिाजी टी. शेळके 
6 श्री. सिुीर बारसलग 14 श्री. चैतन्य िारूरकर 
7 श्री. उदय मालते 15 श्री. आनंद भंडारी 
8 श्री. एम. व्ही. देशपांडे 16 श्री. रश्मी एन. गौर 
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( III ) “ब” मुंडळ समपुदेशी:- 

  

 
 
 

(क) मुुंबई उच्च न्यायालय, खुंडपीठ नागपिू येथे खालील अवििक्तत्यांना “धवशेष समपुदेशी” मुंडळ आधि “अ” मुंडळ 
समपुदेशी म्हिनू आदेशाच्या वदनांकापासनू पढुील तीन िषाकरीता वनयकु्तती देण्यात येत आहे. 

 

(I) धवशेष समपुदेशी मुंडळ :- 
 

 

(II) “अ” मुंडळ समपुदेशी :- 
 

 

 सदर वनयकु्तत्या महाराष्ट्र विवि अविकारी (वनयकु्तती, सेिचे्या शती आवि मानिन) वनयम, 1984 यामध्ये वदलेल्या सेिा 
शतींच्या आिीन राहतील. 
 िरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दरुूस्ती करण्याचा /  ते रद्द करण्याचा अविकार शासन राखनू ठेिीत आहे. 
 महािाष्ट्राचे िाज्यपाल याुंच्या आदेशानसुाि व नाुंवाने, 
 
 
 
                                 (सुंजीव केळुसकि) 
                                            अवि सधचव, महािाष्ट्र शासन 
 

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. संजय मुंजाजीराि जािि 

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. व्ही. आर. मनोहर 6 श्री. सी. एस. कप्तान 
2 श्री. के. एच. देशपांडे 7 श्री. एम. डी. भांगडे 
3 श्री. सबुोि िमाविकारी 8 श्री. अविनाश गपु्ता 
4 श्री.सवुनल मनोहर 9 श्री. आनंद जयस्िाल 
5 श्री. अविनाश गोडे   

अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव अ.क्र. अधिवक्तयाुंचे नाव 
1 श्री. आर. एस. अग्रिाल 12 श्री. डी. बी. यांगळ 
2 श्री. मकेुश एच. समथग 13 श्री. हवरष डांगळे 
3 श्री. एस. के. वमश्रा 14 श्री. अवनल वकल्लोर 
4 श्री. एस. डी. ठाकुर 15 श्री. नरेश साब ू
5 श्री. सभुाष वजचकार 16 श्री. शवशभषूि बी. िहािे 
6 श्रीमती इंवदरा बोदाडे 17 श्री. मोवहत खजांची 
7 श्रीमती श्रद्धा िांवदले 18 श्री. ए. एम. काझी 
8 श्री. ऋवषकेश देशपांडे 19 श्री. रिजीत भुईभार 
9 श्री. सिुीर परुाविक 20 श्री. अवनल बांगडकर 
10 श्री. वफरदोस वमझा 21 श्री. वगरीष कंुटे 
11 श्री. अरुि पाटील   

Sanjeev Rajaram 
Keluskar

Digitally signed by Sanjeev Rajaram Keluskar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Low And 
Judiciary, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4a521517a0d3fba83ff4473cb0d448a75f9b7f8
3cba41836833b60c93758c804, cn=Sanjeev Rajaram 
Keluskar 
Date: 2018.01.19 12:37:06 +05'30'
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क्र. समपु-2017/प्र.क्र.92/का.14                                                                 

 विवि ि न्याय विभाग,  
                                                                                        हुतात्मा राजगरुु चौक, मादाम कामा मागग, 
                                                                                        मंत्रालय, मुंबई - 400032 
                                    वदनांक-  18 जानेिारी, 2018. 
 

व्यिस्थापक, शासकीय मध्यिती मदु्रिालय, चनी रोड, मुंबई यांना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग-1 मध्ये त्यांच्या पढुील 
अंकामध्ये प्रकावशत करून अविसचूनेच्या दोन प्रती या विभागास पाठविण्याच्या विनंतीसह अगे्रवषत.  

 
 
 
                                                                                 (सुंजीव केळुसकि) 
                                                              अवि सधचव, महािाष्ट्र शासन    
  
प्रत माधहती व आवश्यक तया काययवाहीसाठी अगे्रधषत- 
महावििक्तता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा ि अनजेु्ञयता/लेखा पवरिा)-एक/दोन, महाराष्ट्र, नागपरू, 
महाप्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
प्रबंिक, उच्च न्यायालय, नागपरू/औरंगाबाद, 
अविदान ि लेखा अविकारी, मुबंई/औरंगाबाद/नागपरू, 
वनिासी लेखा पवरिा अविकारी, मुंबई/औरंगाबाद/नागपरू, 
सरकारी िकील ि सरकारी अवभयोक्तता, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा/मळु शाखा/वरट सेल), मुंबई, 
सरकारी िकील, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपरू/औरंगाबाद, 
सरकारी िकील ि सरकारी अवभयोक्तता, उच्च न्यायालय, मुंबई ि यांचे माफग त सिग संबंवित अवििक्तते, 
सरकारी िकील, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपरू, नागपरू यांचेमाफग त सिग संबंवित अवििक्तते, 
सरकारी िकील, उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद ि यांचेमाफग त सिग संबंवित अवििक्तते, 
मा. मखु्यमंत्री यांचे प्रिान सवचि, 
संचालक, ॲन्टी करप्शन ब्यरुो, मि ुइंडस्ट्स्रयल इस्टेट, पांडुरंग बिुकर मागग, परेल, मुंबई-400 013, 
मा. राज्यमंत्री (विवि) यांचे स्िीय सहायक, 
मा. प्रिान सवचि ि विवि परामशी यांचे िवरष्ट्ठ स्िीय सहायक, 
मा. सवचि (विवि वििान) यांचे स्िीय सहायक, 
सिग मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
विवि ि न्याय विभाग, काया-18, अ-शाखा, ई-शाखा, म-शाखा, 
वनिडनस्ती. 
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