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नशफारशी

र्वेति

गनित

आयोगािे

राज्यातील

दु य्यम

न्यायालयातील न्यानयक अनिकाऱयाांिा/ निर्वृत्तीर्वेति
र्व कुटु ां ब निर्वृत्तीर्वेतििारकाांिा

नद.01.01.2016

पासूि लागू करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
नर्वनि र्व न्याय नर्वभाग,
शासि शुध्दीपत्रक क्र. एचसीटी-1118/प्र.क्र.30/का.3
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक ,
मांत्रालय, मुांबई-32.
नदिाांक :-12 जुल,ै 2018.
पहा :- शासि निर्गय क्र.एचसीटी-1118/प्र.क्र.30/का.3, नद.21.06.2018.
शुध्दीपत्रक :नर्वनि

र्व

न्याय

नर्वभागाच्या

शासि

निर्गय

क्र.एचसीटी-1118/प्र.क्र.30/का.3,

नद.21.06.2018 च्या शासि निर्गयातील पनरच्छे द क्र.1 मिील सेर्वानिर्वृत्तीर्वेतििारक न्यानयक
अनिकारी र्व कुटु ां ब निर्वृत्तीर्वेतििारक याांचे बाबतचा मुद्दा क्र.4 हा पुढीलप्रमार्े र्वाचण्यात यार्वा :सेर्वानिर्वृत्तीर्वेतििारक न्यानयक अनिकारी र्व कुटु ां ब निर्वृत्तीर्वेतििारक याांिा दे खील कायगरत
न्यानयक अनिकाऱयाांप्रमार्े नद.01.01.2016 पासूि मूळ निर्वृत्तीर्वेतिार्वर अांतनरम र्वेतिर्वाढ दे ण्यात
यार्वी र्व त्याबाबतची थकबाकी सुध्दा त्याांिा नद.30.06.2018 पयंत रोखीिे दे य राहील. (The interim
relief shall be given to the pensioners and family pensioners, on the same basis as given to the
serving Judicial Officers, with effect from 01.01.2016 and arrears be paid to them in cash by
30.06.2018 )
2.

सदर

शासि

शुध्दीपत्रक

महाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सांकेतस्थळार्वर उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा सांकेताक 201807121602547512 असा आहे.
हे शुध्दीपत्रक निजीटल स्र्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार र्व िार्वािे.

Amogh
Shyamkant Kaloti
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( अ.श्या.कलोती )
नर्वनि सल्लागार नि-सह सनचर्व
प्रनत,
१. मा.राज्यपालाांचे सनचर्व,
2. मा.मुख्यमांत्रयाांचे प्रिाि सनचर्व,

शासि शुध्दीपत्रक क्रमाांकः एचसीटी-1118/प्र.क्र.30/का.3

3. मा.राज्यमांत्री (नर्वनि र्व न्याय) याांचे स्र्वीय सहायक,
4. महाप्रबांिक, उच्च न्यायालय, मुांबई,
5. महालेखापाल-एक/दोि (लेखा र्व अिुज्ञय
े ता), महाराष्ट्र, मुांबई/िागपूर,
6. महालेखापाल-एक/दोि (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र, मुांबई/िागपूर,
7. सांचालक, लेखा र्व कोषागारे , मुांबई,
8. अनिदाि र्व लेखा अनिकारी, मुांबई,
9. निर्वासी लेखापरीक्षा अनिकारी, मुांबई,
10. प्रमुख न्यायािीश, िगर नदर्वार्ी र्व सत्र न्यायालय, मुांबई,
11. मुख्य महािगर दां िानिकारी, मुांबई,
12. प्रमुख न्यायािीश, सर्वग कौटु ां नबक न्यायालये,
13. मुख्य न्यायािीश, लघुर्वाद न्यायालय, मुांबई,
14. सर्वग नजल्हा र्व सत्र न्यायािीश,
15.सांचालक, न्यानयक अनिकारी प्रनशक्षर् सांस्था, िागपूर,
16.सर्वग नजल्हा कोषागार अनिकारी,
17.िमादाय आयुक्त, मुांबई,
18. सर्वग मांत्रालयीि नर्वभाग,
19.नर्वनि र्व न्याय नर्वभागातील सर्वग शाखा र्व कायासिे,
20.नर्वनि र्व न्याय नर्वभाग/का.7 र्व का.20 (आर्वश्यक त्या कायगर्वाहीसािी)
21.नर्वत्त नर्वभाग /(व्यय-5/सेर्वा-9 र्व सेर्वा-4 ), मुांबई,
22. निर्वि िस्ती/का.3.
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