
80 वरे्ष व त्यावरील निवृनिवतेि/ कुटुुंब 
निवृनिवतेिधारकाुंच्या निवृनिवतेि/ कुटुुंब 
निवृनिवतेिात नि.1 एनिल, 2014 पासूि 10% 
वाढ करण्याबाबत   

महाराष्ट्र शासि 
नवि नवभाग 

शासि निर्णय क्रमाुंकः : सेनिव-े1014/ि.क्र.26/सेवा-4 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा मागण,. 

मुंत्रालय, मुुंबई -400 032 
तारीख: 09 जूि, 2014. 

शासि निर्णय -  

शासि असा आिेश िेत आहे की, 80 वरे्ष व त्यावरील राज्य शासकीय निवृनिवतेिधारक/कुटुुंब 
निवृनिवतेिधारकाुंिा सहाव्या वतेि आयोगािुसार निनित झालेल्या मूळ निवृनिवतेि/कुटुुंब निवृनिवतेिात 
नि.01.04.2014 पासूि 10% वाढ करण्यात यावी. 

2. या निर्णयामुळे ित्येक वयैक्ततक िकरर्ी िेय होर्ाऱ्या निवृिीवतेि वाढीच्या रकमेची पनरगर्िा 
करण्याची जबाबिारी ही निवृनिवतेि सुंनवतरर् िानधकारी म्हर्ज े यथाक्थथती, अनधिाि व लखेा अनधकारी, 
मुुंबई/कोर्षागार अनधकारी याुंची राहील. 
3. शासि असाही आिेश िेत आहे की, ज्याुंिा निवृनिवतेि योजिा लागू केलेली आहे, अशा मान्यता व 
अिुिाििाप्त शैक्षनर्क सुंथथा, कृनर्षतर नवद्यापीठे व त्याुंच्याशी सुंलग्ि असलेली अशासकीय महानवद्यालये व 
कृनर्ष नवद्यापीठे, याुंमधूि सेवानिवृि झालेल्या 80 वरे्ष व त्यापुढील निवृनिवतेिधारक/कुटुुंब निवृनिवतेिधारक 
याुंिा वरील निर्णय लागू राहील. 
4. महाराष्ट्र नजल्हा पनरर्षिा व पुंचायत सनमती अनधनियम, 1961 (सि 1962 चा महाराष्ट्र अनधनियम 
क्रमाुंक पाच) च्या कलम 248 च्या परुंतुकान्वये ििाि केलेले अनधकार आनर् त्यासुंबुंधातील इतर सवण अनधकार 
याुंचा वापर करुि शासि असाही आिेश िेत आहे की, वरील निर्णय नजल्हा पनरर्षिाुंमधूि सेवानिवृि झालेल्या 
80 वरे्ष व त्यापुढील निवृनिवतेिधारक/कुटुुंब निवृनिवतेिधारक याुंिाही लागू राहील. 
5. ज्या राज्य शासकीय कमणचाऱ्याुंिी सरकारी क्षते्रातील उपक्रमाुंमध्ये/थवायि सुंथथाुंमध्ये/थथानिक सुंथथा 
इत्यािींमध्ये थवत:ला सामावूि घेतल्यािुंतर एक रकमी ठोक रतकम थवीकारललेी आहे, व जे निवृनिवतेिाच्या 
1/3 इतका अुंशराशीकृत भाग पुि:थथानपत करण्यासाठी तसेच शासि निर्णय, नवि नवभाग, क्रमाुंक-निअुंक 
1099/306/सेवा-4, नििाुंक 15 िोव्हेंबर 1999 अिुसार अुंशराशीकृत रकमेच्या सुधाररे्स आनर् शासि निर्णय, 
नवि नवभाग, क्रमाुंक-निअुंक 1010/ि.क्र.58/सेवा-4, नििाुंक 26 जुलै, 2010 अिुसार सहाव्या वतेि 
आयोगािमारे् सुधारीत निवृिीवतेिास पात्र ठरले आहेत, अशा 80 वरे्ष व त्यावरील निवृनिवतेिधारक/कुटुुंब 
निवृनिवतेिधारकाुंिा  सुधारीत निवृिीवतेिावर नि.01.04.2014 पासूि 10 % वाढ अिुज्ञये राहील. 

6. यासुंबुंधीचा खचण वरील पनरच्छेिाुंत िमूि केलेल्या निवृनिवतेिधारकाुंची निवृनिवतेिे ज्या अथणसुंकल्पीय 
शीर्षाखाली खची टाकण्यात येतात, त्या शीर्षाखाली खची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या शीर्षांतगणत मुंजूर 
अिुिािातूि भागनवण्यात यावा. 
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7.   या आिेशाची इुंग्रजी ित सोबत जोडली आहे.  
 सिर शासि निर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतथथळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असूि त्याचा सुंकेताुंक 201406091444294605 असा आहे. हा आिेश नडजीटल थवाक्षरीिे 
साक्षाुंनकत करुि काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल याुंच्या आिेशािुसार व िावािे.  

 स. ह. भोसल े
 अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 

ित,   
1) महालखेापाल (लखेा व अिुज्ञयेता)-1, महाराष्ट्र, मुुंबई (1000 िती), 
2) महालखेापाल(लखेा व अिुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, िागपरू(1000 िती),  
3) महालखेापाल (लखेापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुुंबई (5 िती), 
4) महालखेापाल (लखेापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपरू (5िती), 
5) अनधिाि व लखेा अनधकारी, वाुंदे्र, मुुंबई (25 िती), 
6) सुंचालक, मानहती व जिसुंपकण  नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई,(10 िती) 
7) मुख्य लेखा परीक्षक, थथानिक निधी लखेा, कोकर् भवि, वाशी, िवी मुुंबई (10 िती), 
8) उप-मुख्य लखेा परीक्षक, थथानिक निधी लेखा,मुुंबई/पुरे्/िागपरू/औरुंगाबाि/िानशक/अमरावती (ित्येकी 10िती), 
9) वनरष्ट्ठ कोर्षागार अनधकारी, पुरे्/िागपूर/ औरुंगाबाि/ िानशक (ित्येकी 15 िती), 
10) निवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मुुंबई (5 िती), 
11) सवण नजल्हा कोर्षागार अनधकारी (ित्येकी 10 िती), 
12) सवण नवधािमुंडळ सिथय, नवधािभवि, मुुंबई  
13) राज्यपालाुंच ेसनचव, 
14) मुख्य मुंत्रयाुंच ेसनचव, 
15) उप मखु्य मुंत्रयाुंचे सनचव, 
16) सवण मुंत्री व राज्य मुंत्री याुंचे खाजगी सनचव, 
17) *िबुंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुुंबई, 
18) *िबुंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुुंबई, 
19) *सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुुंबई, 
20) *सनचव, महाराष्ट्र नवधािमुंडळ सनचवालय, मुुंबई, 
21) *िबुंधक, लोक आयुतत व उप लोक आयुतत याुंचे कायालय, मुुंबई, 
22) *िबुंधक, महाराष्ट्र िशासकीय न्यायानधकरर् मुुंबई/िागपूर/औरुंगाबाि  
23) मुख्य मानहती आयतुत, महाराष्ट्र, मुुंबई. 
24) आयुतत, राज्य मानहती आयोग (सवण) 
25) सनचव, राज्य निवडर्कू आयोग, िवीि िशासकीय भवि, 1ला मजला, मुंत्रालयासमोर, मुुंबई 400 032  

http://www.maharashtra.gov.in/
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26) सनचव, महाराष्ट्र नवधािमुंडळ सनचवालय, मुुंबई 
27) सिथय सनचव, महाराष्ट्र राज्य मनहला आयोग,गृहनिमार् भवि (म्हाडा नबल्डींग), पोट माळा, वाुंदे्र पूवण, मुुंबई 400 

051. 
28) ग्रुंथपाल, महाराष्ट्र नवधािमुंडळ सनचवालय ग्रुंथालय, सहावा मजला, नवधाि भवि, मुुंबई - 400 032. 
29)  कायाध्यक्ष, महाराष्ट्र पेन्शिसण असोनसएशि, 1449, सिानशव पठे, सुंकल्प खनजिा महाल बोळ, एस.पी.कॉलेज 

समोर, पुरे् 411 030 
30) अध्यक्ष, महाराष्ट्र थटेट गव्हिणमेंट पेंशिसण असोनसएशि, बेळगाुंव 
31) मुंत्रालयातील सवण नवभाग, 
32) सवण नवभागीय आयुतत  (ित्येकी 5 िती), 
33) सवण नजल्हा पनरर्षिाुंच ेमुख्य कायणकारी अनधकारी (ित्येकी 25 िती), 
34) सवण नजल्हा पनरर्षिाुंच ेअध्यक्ष  
35) सवण नजल्हा पनरर्षिाुंच ेमखु्य लखेा व नवि अनधकारी (ित्येकी 25 िती), 
36) नशक्षर् सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुरे् (10 िती), 
37) तुंत्र नशक्षर् सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई (5 िती), 
38) सवण नजल्हयाुंच ेवनरष्ट्ठ लखेा परीक्षक (नशक्षर्) (ित्यकेी 5 िती), सुंचालक, महािगरपानलका िशासि, मुुंबई (5 िती), 
39) सवण नवभागीय नशक्षर् उप सुंचालक (ित्येकी 3 िती), 
40) सवण नवभागीय तुंत्र नशक्षर् उप सुंचालक (ित्येकी 3 िती), 
41) कुल सनचव, महात्मा फुल ेकृनर्ष नवद्यापीठ, राहुरी, नजल्हा अहमििगर(10 िती), 
42) कुल सनचव, मराठवाडा कृनर्ष नवद्यापीठ , परभर्ी (10 िती), 
43) कुल सनचव, पुंजाबराव कृनर्ष नवद्यापीठ, अकोला (10 िती), 
44) कुल सनचव, कोकर् कृनर्ष नवद्यापीठ, िापोली, नजल्हा रत्िानगरी (10 िती), 
45) कुलसनचव, डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर तुंत्रज्ञाि नवद्यापीठ, लोरे्र, नजल्हा रायगड (10 िती), 
46) कुलसनचव, सोलापरू नवद्यापीठ, सोलापरू. 
47) बहुजि समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाि मैिाि, मुुंबई 1 (5 िती) 
48) भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र ििेश, सी.डी.ओ.बॅरॅक िुं. 1,योगक्षमे समोर, वसुंतराव भागवत चौक,िनरमि पॉईुंट , 

मुुंबई 20 (5 िती) 
49) भारतीय कम्युनिथट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभवुि, एस.व्ही.पटेल रोड,, मुुंबई 4 ( 5 िती) 
50) भारतीय कम्युनिथट पाटी (मातसणवािी), महाराष्ट्र कनमटी, जिशतती हॉल, ग्लोब नमल पलॅसे, वरळी , मुुंबई  13 ( 5 

िती ) 
51) इुंनडयि िॅशिल कााँगेे्रस, महाराष्ट्र ििेश कााँगे्रस (आय) सनमती, नटळक भवि, काकासाहेब गाडगीळ मागण, िािर, 

मुुंबई  25 (5 िती ) 
52) िॅशिनलथट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवि, फ्री िेस जिणल मागण, िनरमि पॉईुंट, मुुंबई  21 ( 5 िती ) 
53) नशवसेिा, नशवसेिा भवि, गडकरी चौक, िािर, मुुंबई 28 (5 िती) 
54) ग्रामनवकास व जलसुंधारर् नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई (12 िती), 
55) शालये नशक्षर् नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई (25 िती), 
56) उच्च व तुंत्र नशक्षर् आनर् सेवायोजुंि नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई (25 िती), 
57) कृनर्ष व पशुसुंवधणि, िुग्ध व्यवसाय नवकास व मत्थय व्यवसाय नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई (10 िती), 
58) नवि नवभागातील सवण कायासिे, 
59) निवड िथती, कायासि सेवा-4. 

 *पत्राद्वारे.  



 

 

10% increase in pension / family 

pension to pensioners and family 

pensioners of  80 years of age and 

above,  from 1st April, 2014. 

Government of Maharashtra 

Finance Department 

Government Resolution No. PEN 1014/CR.26/SER-4, 

Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road, 

Mantralaya, Mumbai- 400 032 

Date: 09th June, 2014. 

Resolution 

Government is pleased to decide that the pensioners /family pensioners of the age of 

80 years and above shall receive a  10 % increase in the pension and family pension fixed as 

per Sixth pay w.e.f. 01.04.2014. 

2. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, i.e. Pay and Accounts 

Officer, Mumbai/Treasury Officers, as the case may be, to calculate the quantum of increase 

in the pension payable in each individual  case. 

3. Government  is also pleased to direct that above decision shall apply to all those 

pensioners and family pensioners of the age of 80 years and above, of Recognised and 

Aided Educational Institutions, Non-Agricultural Universities and Affiliated Non-Government 

Colleges and Agricultural Universities.  

4. In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 248 of  the Maharashtra 

Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah. V of 1962) and  of  all the other 

powers enabling it in that behalf, the Government is further pleased to direct that the above 

decision shall apply  to the  pensioners and family pensioners of the age of 80 years and 

above of Zilla Parishads.  

5.   State Government Employees who opted for  lumpsum payment on absorption in a 

PSU/Autonomous bodies/Local Bodies and are entitled to restoration of 1/3rd commuted 

portion of pension as well as revision of the restored amount in terms of Government 
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Resolution, Finance Department, No. COP1099/306/SER-4, dated 15th Novermber 1999 & 

are also eligible for revised pension as per Sixth pay commission vide Government 

Resolution Finance Department No. COP 1010/CR58/SER-4 dated 26th July, 2010, shall 

also be entitled to the payment of 10% increase on full pension w.e.f. 01.04.2014. 

6. The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the 

retirement benefits of the employees mentioned in the above paras are debited and should 

be met from the grants sanctioned thereunder. 

This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website 

www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201406091444294605. This order has 

been signed digitally. 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra. 

 S. H. Bhosale 

 Under Secretary, Government of Maharashtra 
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