
 
राज्य वतेन सुधारणा समिती 2017 
सेवामनवृमिवतेनधारक/कुुं टुबमनवृमिवतेनधारक 
याुंना द्यावयाच्या अनुषमिक लाभाबाबत.... 

िहाराष्ट्र शासन 
मवि  मवभाि 

शासन मनणणय, क्रिाुंक: मनवसेु-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4 
िुंत्रालय, िुुंबई - 400 032. 

मिनाुंक :- 01 जानेवारी, 2019 
 

प्रस्तावना:- 
  कें द्राच्या 7 व्या वतेन आयोिाच्या  मशफारशींच्या आधारे  कें द्रीय  किणचाऱयाुंच्या  मनवृमिवतेनात / 
कुुं टुबमनवृमिवतेनात  शासनाच्या  मनणणयाुंच्या आधारे  राज्य  शासकीय  व इतर  पात्र मनवृमिवतेनधारक / 
कुुं टुबमनवृमिवतेनधारक किणचाऱयाुंच्या  मनवृमिवतेन/ कुुं टुबमनवृमिवतेनात सुधारणा  करण्याच्या  दृष्ट्टीने  
मशफारशी  करण्यासाठी  शासन मनणणय मवि  मवभाि, क्रिाुंक वपेुर-1216/प्र.क्र.58/सेवा-9, मि.17 जानेवारी, 
2017 अन्वये श्री. के. पी. बक्षी, राज्य शासनाचे सेवामनवृि अप्पर िुख्य समचव याुंच्या अध्यक्षतेखाली  राज्य 
वतेन सुधारणा  समिती, 2017 ची स्थापना  करण्यात आली होती. प्रधान समचव (सेवा), सािान्य प्रशासन 
मवभाि व प्रधान समचव (व्यय), मवि मवभाि हे या समितीचे  सिस्य होते. समितीने आपल्या अहवालाचा खुंड - 
1 मिनाुंक 5 मडसेंबर, 2018 रोजी शासनास सािर केला आहे. सिर अहवालातील  मशफारशीं स्वीकृत  
करण्याचा  प्रस्ताव शासनाच्या  मवचाराधीन  होता. 
शासन मनणणय:- 
      शासनाने राज्य वतेन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवालाच्या खुंड - 1  िधील मशफारशी काही  
सुधारणाुंसह स्वीकारण्याचा मनणणय घेतला आहे. समितीच्या मशफारशी व त्यावर शासनाने  घेतलेले मनणणय 
याबाबतचा तपमशल सोबतच्या प्रपत्रात निूि करण्यात आला आहे. प्रस्तुत मशफारशी  स्वीकृत करण्याच्या 
पमरणािस्वरुप ज्याप्रकरणी  समवस्तर आिेश मनिणमित करण्याची आवश्यकता आहे, त्याबाबत स्वतुंत्रपणे 
कायणवाही करण्यात येईल. 
2. शासन असाही आिेश िेत आहे की, ज्याुंना मनवृमिवतेन योजना लािू केलेली आहे अशा िान्यता व 
अनुिानप्राप्त शैक्षमणक सुंस्था, कृमषतर मवद्यापीठे व त्याुंच्याशी सुंलग्न असलेली अशासकीय िहामवद्यालये व 
कृषी मवद्यापीठे याुंिधील मनवृमिवतेनधारक/कुटुुंब मनवृमिवतेनधारक याुंना वरील मनणणय, योग्य त्या 
फेरफाराुंसह, लािू राहील. 
3. िहाराष्ट्र मजल्हा पमरषिा व पुंचायत समिती अमधमनयि, 1961 (सन 1962 या िहाराष्ट्र अमधमनयि 
क्रिाुंक पाच) च्या कलि 248 च्या परुंतुका अन्वये प्रिान केलेले अमधकार आमण त्यासुंबुंधातील इतर सवण 
अमधकार याुंचा वापर करुन शासन असाही आिेश िेत आहे की, वरील मनणणय मजल्हा पमरषिाुंचे 
मनवृमिवतेनधारक/कुटुुंब मनवृमिवतेनधारक याुंनाही लािू राहील. 
 
 
 



शासन मनणणय क्रिाुंकः मनवसेु-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4 

 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 2  

4.  सिर शासन मनणणय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून मतचा सुंकेताुंक  201901011729028105  असा आहे. हा आिेश मडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाुंमकत करुन 
काढण्यात येत आहे.        

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिेशानुसार व नावाने, 

 

 
(मनतीन िदे्र) 

    प्रधान समचव, (ले. व को.) मवि मवभाि 
प्रमत, 
राज्यपालाुंच ेसमचव 
िुख्यिुंत्री याुंच े समचव 
सवण िा. िुंत्री व राज्यिुंत्री याुंचे खाजिी  समचव 
िुंत्रालयीन  सवण  मवभाि 
िुंत्रालयीन  सवण  मवभािाच्या अमधपत्याखालील  
मवभाि प्रिुख 
# प्रबुंधक, उच्च न्यायालय (िूळ शाखा),िुुंबई. 
# प्रबुंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),िुुंबई. 
#समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोि,िुुंबई. 
# समचव,िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय,िुुंबई. 
#प्रबुंधक,लोक आयुक्त व उप लोक आयकु्त    
  याुंचे कायालय,िुुंबई. 
# आयुक्त राज्य  िामहती आयोि,(सवण) 
# समचव राज्य मनवडणकू आयोि,िुुंबई. 
# प्रबुंधक, िहाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायामधकरण,   
   िुुंबई/नािपरू/ औुंरिाबाि. 
समचव, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय,िुुंबई. 
सवण  मवभािीय आयकु्त. 
सवण मजल्हामधकारी 
सवण िुख्य कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषिा. 
िहालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िुुंबई. 
िहालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, िुुंबई 
िहालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, नािपरू 
िहालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञेयता), िहाराष्ट्र, 
नािपरू 

मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िुुंबई 
सवण मजल्हा कोषािार अमधकारी, 
लेखा अमधकारी, वतेन पडताळणी पथक, 
िुुंबई/नािपरू/पणेु/औुंरिाबाि. 
िुख्य अमधकारी, सवण निरपामलका 
कायणकारी अमधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडण, खडकी  /िेहू 
रोड/ िेवळाली/ अहििनिर. 
कुलसमचव, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहूरी, 
मजल्हा अहििनिर 
कुलसमचव, िराठवाडा कृमष मवद्यापीठ,परभणी 
कुलसमचव, पुंजाबराव कृमष मवद्यापीठ,अकोला 
कुलसमचव, कोकण कृमष मवद्यापीठ,िापोली, मजल्हा 
रत्नामिरी. 
कुलसमचव,िुुंबई मवद्यापीठ,नािपरू. 
 कुलसमचव,पणेु मवद्यापीठ, पणेु. 
कुलसमचव, नािपरू मवद्यापीठ, नािपरू. 
कुलसमचव,डॉ.बाबासाहेब आुंबडेकर िराठवाडा 
मवद्यापीठ, औुंरिाबाि. 
कुलसमचव, स्वािी रािानुंि तीथण िराठवाडा 
मवद्यापीठ,नाुंिेड. 
कुलसमचव, मशवाजी मवद्यापीठ, कोल्हापरू. 
कुलसमचव, अिरावती मवद्यापीठ, अिरावती. 
कुलसमचव,श्रीिती नाथीबाई िािोिर ठाकरसी 
िमहला मवद्यारपीठ,िुुंबई. 
कुलसमचव,उिर िहाराष्ट्र  मवद्यापीठ,जळिाव. 

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन मनणणय क्रिाुंकः मनवसेु-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4 

 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 3  

सुंचालक, लेखा व कोषािारे, िुुंबई 
अमधिान व लेखा अमधकारी, िुुंबई 
िुख्य लेखा परीक्षक, स्थामनक  मनधी महशेब,िुुंबई 
उप िुख्य लेखा  परीक्षक, स्थामनक मनधी 
महशेब,िुुंबई/पणेु/ नािपरू /औुंरिाबाि/ नामशक 
/अिरावती. 
 मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्थामनक  मनधी 
महशेब, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहुरी, मजल्हा 
अहििनिर, 
मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्थामनक  मनधी 
महशेब,कोकण कृमष मवद्यापीठ, िापोली, मजल्हा 
रत्नामिरी, 
सवण मवधानिुंडळ सिस्य, मवधानभवन, िुुंबई 
ग्रुंथपाल, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय ग्रुंथालय, 
सहावा िजला, मवधान भवन, िुुंबई - 400 032. 
सवण मजल्हा पमरषिाुंच ेअध्यक्ष  
सवण मजल्हा पमरषिाुंच ेिुख्य लेखा व मवि अमधकारी  
मशक्षण सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, पणेु  
तुंत्र मशक्षण सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िुुंबई  
सिस्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य िमहला 
आयोि,िृहमनिाण भवन (म्हाडा   मबल्डींि), पोट िाळा, 
वाुंदे्र पवूण, िुुंबई 400 051. 
ग्रुंथपाल, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय ग्रुंथालय, 
सहावा िजला, मवधान भवन, िुुंबई - 400 032. 
भारतीय जनता पाटी, िहाराष्ट्र प्रिेश, सी.डी.ओ.बरॅॅक 
नुं. 1, योिक्षेि सिोर, वसुंतराव भािवत चौक,नमरिन 
पॉईुंट , िुुंबई  
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी, िहाराष्ट्र कमिटी, 314, 
राजभवुन, एस.व्ही.पटेल रोड,, िुुंबई 4   
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी (िाक्सणवािी), िहाराष्ट्र 
कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
िुुंबई 13  

कुलसमचव, कवी कुलिुरू कामलिास  मवद्यापीठ सुंस्कृत 
मवश्वमवद्यालय, रािटेक, मज.नािपरू. 
*मवशेष आयुक्त, िहाराष्ट्र सिन, कोपर्ननकस रोड, नवी 
मिल्ली, 
िुख्य िामहती आयुक्त, िहाराष्ट्र, िुुंबई. 
सिस्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य िमहला आयोि,िृहमनिाण 
भवन (म्हाडा   मबल्डींि), पोट िाळा, वाुंदे्र पवूण, िुुंबई 400 
051. 
कायाध्यक्ष, िहाराष्ट्र पेन्शनसण असोमसएशन, 1449, 
सिामशव पठे, 'सुंकल्प खमजना िहाल बोळ, 
एस.पी.कॉलेज सिोर, पणेु 411 030 
कायणवाह, बहृन्िुुंबई पेन्शनसण असोमसएशन, विण क्र.21, 
तळ िजला, छमबलिास हायस्कूल, वनिाळी हॉलसिोर, 
िािर (प), िुुंबई-400 028. 
अध्यक्ष, िहाराष्ट्र स्टेट िव्हनणिेंट पेंशनसण असोमसएशन 
बळेिाव, 1091, अनुंतशयन िल्ली, लक्ष्िी मनवास, िुसरा 
िजला, बळेिाुंव. 
सुंचालक, िामहती व जनसुंपकण  मवभाि, िुंत्रालय, िुुंबई 
वमरष्ट्ठ कोषािार अमधकारी, पणेु/नािपरू/ औरुंिाबाि/ 
नामशक 
कुल समचव, िहाराष्ट्र पशु व ित्स्य मवज्ञान मवद्यापीठ, 
नािपरू   
कुलसमचव, डॉ.बाबासाहेब आुंबडेकर तुंत्रज्ञान मवद्यापीठ, 
लोणेरे, मजल्हा रायिड  
कुलसमचव, सोलापरू मवद्यापीठ, सोलापरू  
बहुजन सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाि िैिान, 
िुुंबई 1  
इुंमडयन नॅशनल कााँगे्रस, िहाराष्ट्र प्रिेश कााँगे्रस (आय) 
समिती, मटळक भवन, काकासाहेब िाडिीळ िािण, िािर, 
िुुंबई 25  
नॅशनमलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवािी भवन, फ्री प्रसे जनणल 
िािण, नमरिन पॉईुंट, िुुंबई  21  
मशवसेना, मशवसेना भवन, िडकरी चौक, िािर, िुुंबई 
मवि मवभािातील सवण कायासने 
मनवड नस्ती, कायासन सेवा-4. 
 
# पत्राने 
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 (शासन मनणणय, मवि मवभाि क्र.मनवसेू-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4, मिनाुंक 01 जानेवारी,2019 चे प्रपत्र) 

प्रपत्र 
राज्य वतेन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवालातील मनवृमिवतेन व अनुषुंमिक लाभासुंिभातील मशफारशी 

अ.
क्र. 

अहवालातील 
पमरच्छेि क्र. 

मशफारशींचा िोषवारा मवि मवभािाचे  
अमभप्राय /  प्रस्ताव 

1. 6.2.1 व 6.5 राज्य शासनाने सहाव्या वतेन आयोिानुसार किीत 
किी मनवृमिवतेन रु. 2882/- ठरमवले असून त्यास 
2.57 ने िुणनू येणारी रक्कि 7410/- येत आहे. 
तथामप सिरची रक्कि  किी वाटत असल्याने आमण 
कें द्राने सातव्या वतेन आयोिात किीत किी 
मनवृमिवतेन रु.9000/- इतके केलेले असल्याने 
राज्य शासनाच्या मिनाुंक 01.01.2016 पूवी 
सेवामनवृि मनवृमिवतेनधारकाुंना किीत किी 
मनवृमिवतेन रु.7500/- करण्याची समितीची  
मशफारस  आहे. मिनाुंक 01.01.2016 पूवी 
सेवामनवृि झालेल्या मनवृमिवतेनधारकाुंनाही 
त्याुंच्या मनवृमिवतेनास 2.57 ने िुणनु अनुज्ञये 
होणाऱया सुधामरत मनवृमिवतेनाच्या  
मशघ्रिणकानुसार वतेनमनमिती करण्याची पध्ित 
अवुंलबण्याबाबत   समितीची मशफारस आहे. 

 स्स्वकृत  
 

 

 

 

2. 6.4.1 मि.01.11.2005 पासून शासन सेवते नव्याने  
िाखल झालेल्या उिेिवाराुंना नवीन पमरभामषत 
अशुंिान योजना लािू करण्यात आली आहे. ही 
योजना लािू असलेल्या किणचा-याुंना त्याुंच्या िुळ 
वतेनाच्या किीत किी 10%  िामसक अशुंिान द्याव े
लािते. तसेच 10% अशुंिान शासनािाफण त िेण्यात 
येते. सुधामरत वतेनसुंरचनेिुळे किणचाऱयाुंच्या 
वतेनात लक्षणीय वाढ होणार असल्याने या 
योजनेखाली िेण्यात येणाऱया शासकीय 
अुंशिानाच्या रक्किेतही मि.01.01.2016 पासून 
भरीव वाढ होईल. 

स्स्वकृत 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 6.6.1 राज्य शासकीय किणचाऱयाुंच्या बाबतीतही सेवते 
असताना िृत्यू पावलेल्या किणचाऱयाच्या वारसास 
10 वषांपयंत उच्चति िराने कुटूुंब मनवृमिवतेन अिा 

स्स्वकृत 
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करण्याची सध्या अस्स्तत्वात असलेली तरतूि 
सातव्या वतेन आयोिातही  कायि ठेवण्याची 
समितीची मशफारस  आहे.   

4. 6.6.2 शासकीय किणचाऱयाचा सेवामनवृमिनुंतर िृत्यु 
झाल्यास िृत्यु पावलेल्या किणचाऱयाच्या वारसाच्या 
कुटुुंब मनवृमिवतेनाबाबत सहाव्या कें द्रीय वतेन 
आयोिाने केलेल्या मशफारशीनुसार अस्स्तत्वात 
असलेल्या तरतुिी या सातव्या वतेन आयोिातही 
यापुढे तशाच ठेवण्यात याव्यात अशी मशफारस 
आहे. 

स्स्वकृत 

5. 6.7 राज्य शासनाने त्याुंच्या अमतवृध्ि 
मनवृमिवतेनधारकाुंनाकमरता सरसकट 10% 
मनवृमिवतेनात वाढ यापूवीच केलेली आहे. सातव्या 
वतेन आयोिािध्ये सिर िराुंिध्ये खालीलप्रिाणे 
सुधारणा करण्याची समितीची मशफारस  आहे.  
•वय वषे 80 ते 85-िुळ मनवृमिवतेनात 10% वाढ 
•वय वषे 85 ते  90 - िुळ मनवृमिवतेनात 15% वाढ 
•वय वषे 90 ते 95-  िुळ मनवृमिवतेना 20% वाढ 
•वय वषे 95 ते 100- िुळ मनवृमिवतेनाता 25% वाढ 
•वय वषे 100 व त्यावरील  िुळ मनवृमिवतेनात 50% 
वाढ 
सिर वाढ ही मि. 01.01.2016 पासून लािू 
करण्याची समिती मशफारस करीत आहे . 

स्स्वकृत 

6. 6.3.1 आमण 
6.8.1 

राज्य शासनाच्या मनवृमिवतेनधारकाुंना सेवामनवृि 
झाल्यानुंतर सुरु असलेल्या सेवा-मन-उपिानाची 
ियािा रु.7 लाख इतकी असून रु.14 लाख इतकी 
करण्याची समितीची  मशफारस  आहे.   

स्स्वकृत 

7. 6.8.2 राज्य शासनाच्या शासकीय किणचाऱयाचे सेवते 
असताना मनधन झाल्यास त्याच्या कुटूुंबाला िेय 
असलेल्या िृत्यु-मन-सेवा-उपिानाच्या िराुंिध्ये 
कें द्र सरकारच्या सातव्या वतेन आयोिानुसार 
केलेल्या बिलाप्रिाणे खालीलप्रिाणे वाढ प्रस्तामवत 
करण्यात येत आहे. 
सेवचेा कालावधी ---- िृत्यू उपिानाचा िर 
1.सेवा 1 वषा पयंत --अुंमति वतेनाच्या िुप्पट 

स्स्वकृत 
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2.सेवा 1 वषे पेक्षा जास्त व 5 वषांपयंत - 
   अुंमति वतेनाच्या सहापट 
3.सेवा 5 वषे पेक्षा जास्त व 11 वषा पयंत— 
    अुंमति वतेनाच्या 12 पट 
4.सेवा 11 वषे पेक्षा जास्त व 20 वषा पयंत--- 
    अुंमति वतेनाच्या 20 पट 
5.सेवा 20 वषेपेक्षा जास्त----अहणताकारी सेवचे्या 
पूणण केलेल्या प्रत्यके सहािाही कालावधीसाठी 
अुंमति वतेनाच्या मनम्िे िात्र अुंमति वतेनाच्या 33 
पटीच्या ियािेत किाल 14 लाखाुंच्या ियािेत. 

8 6.9 
राज्य शासनाच्या मनवृमिवतेनधारकाुंकरीताही 
सहाव्या वतेन आयोिात मनवृमिवतेनाच्या जास्तीत 
जास्त 40% इतके मनवृमिवतेन अुंशराशीकरण 
करणे व अुंशराशीकरण रकिेच्या कपातीचा अवधी 
(15 वषे) इतकाच आहे. त्याच धतीवर सातव्या वतेन 
आयोिाुंत राज्य शासकीय किणचाऱयाुंच्या बाबतीतही 
मनवृमिवतेनाच्या अुंशराशीकरणासाठी सध्या 
अस्स्तत्वात असलेली तरतूि यापुढेही कायि 
ठेवण्याची समितीची मशफारस आहे.   

स्स्वकृत 

अुंशरामशकरणाुंच्या 
फरकाुंची थकबाकीची 
रक्कि एका हप्त्यात 
िेण्यात यावी.  

9 6.10 
उपरोक्त सवण लाभ मनवृमिवतेनधारक / कुटुुंब 
मनवृमिवतेनधारकाुंना मि.1.1.2016 पासून लािू 
राहतील.त्याुंना सिर लाभ किीत किी हप्त्यात 
िेण्यात याव.े राज्य शासनाच्या सातव्या वतेन 
आयोिानुसार निूि सवण सुधारणा राज्य शासकीय 
कुटुुंब मनवृमिवतेनधारकाुंनाही योग्य त्या 
फेरफारासह लािू करण्याची मशफारस करीत आहे. 

स्स्वकृत 

मनवृमिवतेनधारक / 
कुटुुंब 
मनवृमिवतेनधारकाुंना 
थकबाकीची रक्कि 3 
वषात  3 सिान 
हप्त्यात रोखीने 
िेण्यात यावी. 
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