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वाचा
1) शासि निणणय क्रमाांकः सांनकणण 10.05/प्र.क्र.196/कोषा प्र.5, नदिाांक -12 नडसेंबर,2007
2) शासि निणणय क्रमाांकः सांनकणण 10.05/प्र.क्र.196/कोषा प्र.5, नदिाांक - 04 जुल,ै 2008

सुधारित शासन रनर्णय –
रनवृत्तीवेतन धािकाांना रनवृत्तीवेतनासाठी बँकेत सांयुक्त बचत खाते उघडण्यासाठी

उपिोक्त सांदर्भांरकत क्रमाांक 1 च्या शासन रनर्णयान्वये मान्यता दे ण्यात आलेली आहे व त्या
सोबत शपथपत्राचा रवरहत नमुना जोडलेला आहे . ति सांदर्भण क्रमाांक 2 च्या शासन रनर्णयान्वये

“ शासनाकडू न वेळोवेळी रनधारित केलेल्या रनयमानुसाि शपथपत्र दयावे” असे आदे श दे ण्यात
आले होते. परांतू त्यामध्ये नकती रकमेच्या स्टॅ म्प पेपरवर शपथपत्र घ्यावे याबाबत स्पष्ट्ट

खुलासा होत िसल्यािे निवृत्तीवेति धारकाांिा अडचण निमाण होत होती. त्यामुळे

निवृत्तीवेति धारकाांिा निवृत्तीवेतिासाठी बँकेत सांयुक्त खाते उघडण्यासाठी निवृत्तीवेतिा
धारकाांकडू ि रु.100/- च्या जिरल स्टॅ म्प पेपरवर शपथपत्र घे ण्यात यावे. असा निणणय
शासिािे घे तला आहे .
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सदर शासि निणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक 201306191714389005 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार व िावािे .
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प्रत,

राज्यपालाांचे सनचव
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मुख्यमांत्रयाांचे व उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव
सवण मांत्रालयीि प्रशासकीय नवभाग

मांत्रालयीि सवण नवभागाांच्या अनधि असलेल्या सवण नवभागाांचे व कायासिाांचे प्रमुख
प्रबांधक, मुळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुांबई

प्रधाि महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 1, महाराष्ट्र, मुांबई

प्रधाि महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुांबई
महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर

10. महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर
11. आयुक्त, आयकर (TDS)चिीरोड, मुांबई 400002

12. आयुक्त, आयकर (TDS) नसव्हील लाईि, िागपूर 444001
13. प्रबांधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुांबई
14. सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई
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15. सनचव, महाराष्ट्र नवधीमांडळ सनचवालय, मुांबई

16. प्रबांधक, लोक आयुक्त व उपलोक आयुक्त याांचे कायालय, मुांबई
17. प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण, मुांबई
18. मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई

19. नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदि, कोपर्निकस रोड, िवी नदल्ली
20. सवण नवभागीय आयुक्त
21. सवण नजल्हानधकारी

22. सवण नजल्हापनरषदाांचे मुख्य कायणकारी अनधकारी
23. सांचालक , लेखा व कोषागारे, मुांबई
24. अनधदाि व लेखाअनधकारी, मुांबई

25. सहसांचालक, लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/ अमरावती
26. मुख्य लेखापरीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवि, िवी मुांबई

27. सहसांचालक,स्थानिक निधी लेखा मुांबई /पुणे/िागपूर/औरांगाबाद/िानशक/अमरावती
28. नवत्त नवभागातील सवण कायासिे
29. निवड िस्ती कोषा प्र.5
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