जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे
चालू ठे वण्यास मान्यता दे ण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
जवजि व न्याय जवभाग
शासन जनणणय क्रमाांक: अस्थायी 0318/446/प्र.क्र.74/कायासन 11
मादाम कामा रोड, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मुांबई - 400 032.
जदनाांक : 14 माचण, 2018.
पहा : 1. शासन जनणणय जवत्त जवभाग क्र.असांक 1001/प्र.क्र.29/2001, जवत्तीय सुिारणा, जद.10/9/2001
2. शासन जनणणय क्र.अस्थायी 0118/214/प्र.क्र.21/कायासन 11, जद.20/01/2018.
3. शासन जनणणय जवत्त जवभाग क्र. पदजन-2016/प्र.क्र.08/16/आ.पु.क., जद.5/03/2018.
4. जिल्हा न्यायालय, ठाणे याांचे पत्र क्र. Estt (con)/920/2017, जद.23/01/2018.

शासन जनणणय :
जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील 156 अस्थायी पदाांना सांदभाजकत क्र.2 च्या शासन
जनणणयान्वये जद.01/01/2018 ते 28/02/2018 पयंत मुदतवाढ दे ण्यात आली आहे.
2.

जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील पुढील तक्तत्यात नमूद 156 अस्थायी पदाांना या शासन

जनणणयान्वये त्यापुढील म्हणिेच जद.1/03/2018 ते 30/09/2018 पयंतच्या कालाविीसाठी मुदतवाढ दे ण्यात
येत आहे .
अ.क्र.

पदनाम

अस्थायी पदाांची सांख्या

1

अिीक्षक

02

2

सहायक अिीक्षक

09

3

लघुलेखक ( उ.श्रेणी )

01

4

लघुलेखक ( जन.श्रेणी )

11

5

वजरष्ट्ठ जलपीक

23

6

कजनष्ट्ठ जलपीक

66

7

मुख्य बेजलफ

03

8

बेजलफ

15

9

हवालदार

01

10

जशपाई

16

11

पहारे करी

04

12

वाहन चालक

02

13

इांग्रिी लेखजनक

01

14

पुस्तक बाांिणीकार

01

15

सफाईगार

01

एकूण पदे

156
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3.

यासाठी होणारा खचण जिल्हा न्यायालय, ठाणे या कायालयासाठी मागणी क्र.िे-1, 2014, न्यायदान,

(01) जिल्हा व सत्र न्यायािीश, (00)(01) जिल्हा व सत्र न्यायािीश (अजनवायण) (2014 0172 ) 01, वेतन या
लेखाशीर्षाखाली सन 2018-2019 या जवत्तीय वर्षात मांिूर झालेल्या अनुदानातून भागजवण्यात यावा.
4.

सदर

शासन

जनणणय

जवत्त

जवभागाच्या

शासन

जनणणय

क्रमाांक

पदजन-2016/प्र.क्र.8/16/

आ.पु.क.,जद.05/03/2018 अन्वये प्रशासकीय जवभागाांना प्रदान केलेल्या अजिकारान्वये जनगणजमत करण्यात येत
आहे .
5.

सदर शासन जनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि

करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201803141233281112 असा आहे . हा आदे श जडिीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांजकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नाांवाने.

Anita Dipak
Ripote
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( अजनता जरपोटे )
कायासन अजिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत,-1. महाप्रबांिक, उच्च न्यायालय, मुांबई
2. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायािीश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे.
3. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-1, मुांबई,
4. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-1, मुांबई.
5. जिल्हा कोर्षागार अजिकारी, ठाणे.
6. जवत्त जवभाग, व्यय 5/आ.पु.क.कक्ष/अथणसांकल्प 11, मांत्रालय, मुांबई.
7. जवजि व न्याय जवभाग, काया.20/काया.23, मांत्रालय, मुांबई.
8. जनवडनस्ती (कायासन 11)
*******************
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