
                               महाराष्ट्र शासन  
    

       क्रमाांक :- एचसीटी-1117/प्र.क्र.10/का.3 

                  विवि ि न्याय विभाग, 
       मादाम कामा मागग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
       मांत्रालय, मुांबई- ४०० ०३२. 
                                                                       वदनाांक :- 21 नोव्हेंबर, 2022. 
     

कें द्र शासनाच्या वित्त मांत्रालय, व्यय विभागाचे कायालयीन ज्ञापन क्रमाांक1/ 
3(१)/2008-E-II (B), वदनाांक 12.10.2022ची प्रत महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम 
न्यायालयातील न्यावयक िविकायायाांसांदभात मावहती ि योय य त्या कायगिाहीसा ी 
िगे्रवित. 

कें द्र शासनाच्या वित्त मांत्रालयाच्या उपरोक्त नमूद कायालयीन ज्ञापनानुसार  
वद. 01.07.2022 पासून लागू करण्यात आलेली 9% (203% ते 212%) महागाई 
भत्त्यातील (Dearness Allowance) िाढ ि ज्ञापनात नमूद इतर तरतूदी महाराष्ट्र 
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील वद.01.01.2016 पूिी सेिावनिृत्त न्यावयक 
िविकायायाांना लागू राहतील. 

त्यानुसार आता महाराष्ट्र राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील 
वद.01.01.2016 पूिी सेिावनिृत्त न्यावयक िविकायायाांना वद.०१.07.2022 पासून 
212% दराने महागाई भत्ता िनुज्ञये राहील. सदर महागाई भत्त्याच्या िाढीची रक्कम 
रोखीने िदा करण्यात यािी. 

    सदरील पृष्ट् ाांकन हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळािर उपलब्ि करण्यात आले िसून त्याचा सांगणक सांकेताांक 
202211211725221512 िसा  आहे. हे पृष्ट् ाांकन विजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत 
करुन वनगगवमत करण्यात येत आहे. 

 

 
                 ( वकशोर वहरालाल पाटील )          
                                                              उप विवि सल्लागार वन उप सवचि, महाराष्ट्र शासन 

 प्रत, 
 1)  मा. राज्यपालाांचे सवचि, राजभिन, मलबार वहल, मुांबई. 
 2)  मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिान सवचि. 
 ३)  मा.राज्यमांत्री (विवि ि न्याय) याांचे स्िीय सहायक. 
 ४)  मा. मुख्य सवचि, महाराष्ट्र राज्य. 
 5)  मा. महाप्रबांिक, उच्च न्यायालय, मुांबई. 
 6)  प्रबांिक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुांबई. 
 7)  प्रबांिक, उच्च न्यायालय (िपील शाखा), मुांबई. 
8)  प्रबांिक, लोक आयुक्त आवण उप लोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई. 
9)  महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा ि िनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, मुांबई. 
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10)  महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुांबई. 
11)  महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा ि िनुज्ञयेता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
12)  महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
13)  िविदान ि लेखा िविकारी, मुांबई. 
14)  वनिासी लेखा परीक्षा िविकारी, मुांबई. 
15) सांचालक, लेखा ि कोिागारे. 
16) सिग वजल्हा कोिागार िविकारी. 
17) न्यायािीश, नगर वदिाणी ि सत्र न्यायालय, मुांबई. 
18) मुख्य न्यायािीश, लघुिाद न्यायालय, मुांबई. 
19) सिग प्रमुख वजल्हा ि सत्र न्यायािीश. 
20) सिग प्रमुख न्यायािीश, कौटुांवबक न्यायालय. 
21) मुख्य महानगर दांिाविकारी, मुांबई. 
22) सांचालक, न्यावयक िविकारी प्रवशक्षण सांस्था, नागपूर. 
23) िमादाय आयुक्त, मुांबई. 
24) सिग मांत्रालयीन विभाग. 
25) विवि ि न्याय विभागातील सिग शाखा ि कायासने. 
26) विवि ि न्याय विभाग/का.7 (आिश्यक त्या कायगिाहीसा ी). 
27) विवि ि न्याय विभाग/का.23 (आिश्यक त्या कायगिाहीसा ी). 
28) वित्त विभाग (व्यय-5, सेिा-9). 
29) सामान्य प्रशासन विभाग/का.9. 
30) वनिि नस्ती. 
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