राज्यातील

दु य्यम

अयिकाऱयाांच्या

न्यायालयातील

नवीन

न्याययक

पयरभायित

यनवत्तीवेतन योजनेप्रमाणे (DCPS)

अांशदान
वेतनातून

यनयमाप्रमाणे दरमहा करण्यात येणारी कपात
तात्काळ थाांबयवण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
यवयि व न्याय यवभाग
शासन यनणणय क्रमाांक :-एचटीसी-1216/56/प्र.क्र.15/का.तीन,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
यदनाांक :-17 मे, 2018.
वाचा :- 1) शासन यनणणय, यवत्त यवभाग, क्र.अांयनयो-1005/126/सेवा-4, यद.31.10.2005.
2) शासन पयरपत्रक, यवयि व न्याय यवभाग, क्र.एचसीटी-2011/प्र.क्र.12/का.3,
यद.11.03.2011.
३) मा.उच्च न्यायालय, मुांबई याांचे जनयहत यायचका क्र.188/2015,
यद.11.08.2017 चे आदे श.
४) मा.सवोच्च न्यायालय, नवी यदल्ली याांचे यरट यायचका क्र.643/2015,
यद.27.03.2018 चे आदे श.
प्रस्तावना :सांदभािीन क्र.1 अन्वये शासनाने असा यनणणय घेतला आहे की, शासन सेवत
े यद.01 नोव्हेंबर,
2005 रोजी ककवा त्यानांतर यनयुक्त होणाऱया कमणचाऱयाांसाठी, सध्या अस्स्तवात असलेल्या यनवृयत्तवेतन
योजनेऐवजी, केंद्र शासनाच्या ितीवर, नवीन "पयरभायित अांशदान यनवृयत्तवेतन योजना" (Defined
Contribution Pension Scheme) लागू केली आहे.
2.

उपरोक्त यनवृयत्तवेतन योजना ही यद.01.11.2005 रोजी ककवा त्याांनतर यनयुक्त झालेल्या

राज्यातील दु य्यम न्यायालतील न्याययक अयिकाऱयाांना लागू करण्याच्या यनणणयास श्री.यवहार दु वे व
इतर याांनी मा.उच्च न्यायालय, मुांबई येथे दाखल जनयहत यायचका क्र.188/2015 अन्वये आव्हानीत
केले .
3.

सदर न्यायालयीन प्रकरणासांदभात मा.उच्च न्यायालयाने यद.11.08.2017 च्या आदे शान्वये

पुढीलप्रमाणे आदे श यदलेले आहेत :-

(i) We hold that the impugned Government Resolution dated 31 st October, 2015
is not applicable to the Judicial Officers in the State who were appointed on or after 1st
November 2005. The said officers will be entitled to the same pensionary benefits which
are available to the judicial officers appointed before 1st November 2005. However, the
Judicial Officers who are appointed on or after 1st November 2005 will have an option to
continue under the New Scheme;
(ii) The State Government shall give an option to the Judicial Officers appointed
after cut-off date (31st October 2005) to continue under the New Scheme under the
impugned Government Resolution. The option shall be exercised within a period
of two months from today. The judicial officers who fail to exercise the option
will be governed by pension scheme which is applicable to all judicial officers appointed
before 1st November 2005.

शासन यनणणय क्रमाांकः एचटीसी-1216/56/प्र.क्र.15/का.तीन,

(iii) In case of those judicial officers who do not opt to continue with the New
Scheme under the impugned Government Resolution, the entire contribution
deducted from their salary along with the return/interest accrued thereon shall be
transferred from their respective "Pension Tier-I Account” to their "Voluntary Tier II Withdraw able Account" within a period of three months from today. We make it
clear that the State Government's Matching Contribution with interest/return accrued
thereon shall not be transferred as aforesaid and the State Government shall be
entitled to withdraw the same from Tier-I account. The Judicial Officers will be
entitled to withdraw the amount as and when the same are transferred to "Voluntary
Tier -II With drawable Account".
3.

मा.उच्च न्यायालयाच्या यद.11.08.2017 च्या आदे शायवरुध्द शासनाने मा.सवोच्च

न्यायालयामध्ये यवशेि अनुमती यायचका क्र.31461/2017 दाखल करुन आव्हान यदले होते आयण
आदे शाच्या अांमलबजावणीस स्थयगती दे ण्याची यवनांती केली होती. तथायप, मा.सवोच्च
न्यायालयाने आादे शाांच्या अांमलबजावणीस स्थयगती यदली नाही व यरट यायचका क्र.643/2015
या न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मा.सवोच्च न्यायालयाने यद.27.03.2018 रोजी
यवशेि अनुमती यायचका क्र.31461/2017 यनकाली काढली आहे. त्यामुळे मा.च्च न्यायालय,मुांबई
याांनी यद.11.08.2017 रोजी यदलेल्या आदे शाची अांमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील दु य्यम
न्यायालयातील न्याययक अयिकाऱयाांच्या नवीन पयरभायित अांशदान यनवत्तीवेतन योजनेप्रमाणे
(DCPS) वेतनातून यनयमाप्रमाणे दरमहा करण्यात येणारी कपात थाांबयवण्याची बाब शासनाच्या
यवचारािीन होती.
शासन यनणणय :राज्यातील दु य्यम न्यायालयातील यद.01.11.2005 रोजी ककवा त्यानांतर यनयुक्त झालेल्या
न्याययक अयिकाऱयाांच्या वेतनातून यवत्त यवभागाच्या शासन यनणणय यद.31.10.2005 नुसार नवीन
पयरभायित अांशदान यनवत्तीवेतन योजनेनुसार (DCPS) यनयमाप्रमाणे दरमहा करण्यात येणारी
कपात तात्काळ थाांबयवण्यात यावी.
2. सदर शासन यनणणय यवत्त यवभागाच्या सहमतीने व त्याांच्या अनौपचायरक सांदभण क्र. 94/ 2018/
सेवा-4, यद.05.05.2018 अन्वये यनगणयमत करण्यात येत आहे.
3.

सदर शासन यनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताक क्र. 201805171732241512 असा आहे. हा
आदे श यिजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांयकत करुन काढण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Shyamkant Kaloti
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( अ.श्या.कलोती )

यवयि सल्लागार यन-सह सयचव.
प्रत,
1. मा.राज्यपालाांचे सयचव,
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रिान सयचव,
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शासन यनणणय क्रमाांकः एचटीसी-1216/56/प्र.क्र.15/का.तीन,

3. मा.यवरोिी पक्ष नेता, यविानपयरिद/यविानसभा,
4. मा.राज्यमांत्री (यवयि व न्याय) याांचे स्वीय सहायक,
5. मा.मुख्य सयचव, महाराष्ट्र शासन,
6. अ.मु.स. (व्यय), यवत्त यवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
7. प्रिान सयचव व यवयि परामशी, यवयि व न्याय यवभाग, मांत्रालय, मुांबई,
8. प्रिान सयचव (यवयि यविान), यवयि व न्याय यवभाग, मांत्रालय, मुांबई.
9. महाप्रबांिक, उच्च न्यायालय, मुांबई,
10. अयिदान व लेखा अयिकारी, मुांबई,
11. यनवासी लेखापरीक्षा अयिकारी, मुांबई,(2 प्रती)
12. सांचालक, लेखा व कोिागारे , मुांबई,
13. सवण यजल्हा कोिागार अयिकारी, महाराष्ट्र राज्य,
14. प्रिान महालेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञय
े ता ), महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
15. प्रिान महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र, मुांबई/नागपूर,
16. प्रमुख न्यायािीश, नगर यदवाणी व सत्र न्यायालय, मुांबई,
17. मुख्य न्यायािीश, लघुवाद न्यायालय, मुांबई,
18. सवण प्रमुख यजल्हा व सत्र न्यायािीश,
19. प्रमुख न्यायािीश, सवण कौटु ां यबक न्यायालये,
20. मुख्य महानगर दां िायिकारी, मुांबई,
21. िमादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई,
22. यवत्त यवभाग/व्यय-5, व सेवा-4
23. यवयि व न्याय यवभागातील सवण शाखा व कायासने,
24. यनवि नस्ती/का.3.
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