
राज्य वतेन सुधारणा समिती, 2017                     
सेवामनवृमिवतेनधारक/कुटुुंबमनवृमिवतेनधारक 
याुंना द्यावयाच्या अनुषुंमिक लाभाबाबत.... 
 

िहाराष्ट्र ाासन 
मवि  मवभाि 

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

मदनाुंक :- 04 जानेवारी, 2019 
 

 वाचा : मवि मवभाि, ाासन मनणणय क्र.मनवसेु-2018/प्र.क्र.130/सेवा-4, 
  मद.1.1.2019. 
 

ाुध्दीपत्रक :- 
मवि मवभािाच्या सुंदभाधीन मद.01.01.2019 सोबतचे प्रपत्र रद्द सिजण्यात याव.े त्याऐवजी सोबत 

जोडण्यात आलेले जोडपत्र पहाव.े   
4.  सदर ाासन ाुध्दीपत्रक िहाराष्ट्र ाासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून मतचा सुंकेताुंक 201901041522299505 असा आहे. हे ाुध्दीपत्रक मडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाुंमकत करुन काढण्यात येत आहे. 

िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेाानुसार व नावाने, 

 
( यु.पी.एस.िदान ) 

        अपर िुख्य समचव (मवि), मवि मवभाि 
प्रमत, 
राज्यपालाुंचे समचव 
िुख्यिुंत्री याुंचे  समचव 
सवण िा. िुंत्री व राज्यिुंत्री याुंचे खाजिी  समचव 
िुंत्रालयीन  सवण  मवभाि 
िुंत्रालयीन  सवण  मवभािाच्या अमधपत्याखालील  
मवभाि प्रिुख 
# प्रबुंधक, उच्च न्यायालय (िूळ ााखा),िुुंबई. 
# प्रबुंधक, उच्च न्यायालय (अपील ााखा),िुुंबई. 
#समचव, िहाराष्ट्र लोकसेवा आयोि,िुुंबई. 
# समचव,िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय,िुुंबई. 

मनवासी लेखा परीक्षा अमधकारी, िुुंबई 
सवण मजल्हा कोषािार अमधकारी, 
लेखा अमधकारी, वतेन पडताळणी पथक, 
िुुंबई/नािपूर/पुणे/औुंरिाबाद. 
िुख्य अमधकारी, सवण निरपामलका 
कायणकारी अमधकारी, कॅन्टोनिेंट बोडण, खडकी  /देहू 
रोड/ देवळाली/ अहिदनिर. 
कुलसमचव, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहूरी, 
मजल्हा अहिदनिर 
कुलसमचव, िराठवाडा कृमष मवद्यापीठ,परभणी 

http://www.maharashtra.gov.in/
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#प्रबुंधक,लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त    
  याुंचे कायालय,िुुंबई. 
# आयुक्त राज्य  िामहती आयोि,(सवण) 
# समचव राज्य मनवडणकू आयोि,िुुंबई. 
# प्रबुंधक, िहाराष्ट्र प्राासकीय न्यायामधकरण,   
   िुुंबई/नािपूर/ औुंरिाबाद. 
समचव, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय,िुुंबई. 
सवण  मवभािीय आयुक्त. 
सवण मजल्हामधकारी 
सवण िुख्य कायणकारी अमधकारी, मजल्हा पमरषदा. 
िहालेखापाल-1 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, िुुंबई. 
िहालेखापाल-1 (लेखा व अनुज्ञयेता), िहाराष्ट्र, 
िुुंबई 
िहालेखापाल-2 (लेखा परीक्षा), िहाराष्ट्र, 
नािपूर 
िहालेखापाल-2 (लेखा व अनुज्ञयेता), िहाराष्ट्र, 
नािपूर 
सुंचालक, लेखा व कोषािारे, िुुंबई 
अमधदान व लेखा अमधकारी, िुुंबई 
िुख्य लेखा परीक्षक, स्थामनक  मनधी महाेब,िुुंबई 
उप िुख्य लेखा  परीक्षक, स्थामनक मनधी 
महाेब,िुुंबई/पुणे/ नािपूर /औुंरिाबाद/ नामाक 
/अिरावती. 
 मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्थामनक  मनधी 
महाेब, िहात्िा फुले कृमष मवद्यापीठ, राहुरी, 
मजल्हा अहिदनिर, 
मजल्हा लेखा परीक्षा अमधकारी, स्थामनक  मनधी 
महाेब,कोकण कृमष मवद्यापीठ, दापोली, मजल्हा 
रत्नामिरी, 
सवण मवधानिुंडळ सदस्य, मवधानभवन, िुुंबई 
ग्रुंथपाल, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय ग्रुंथालय, 
सहावा िजला, मवधान भवन, िुुंबई - 400 032. 

कुलसमचव, पुंजाबराव कृमष मवद्यापीठ,अकोला 
कुलसमचव, कोकण कृमष मवद्यापीठ,दापोली, मजल्हा 
रत्नामिरी. 
कुलसमचव,िुुंबई मवद्यापीठ,नािपूर. 
 कुलसमचव,पुणे मवद्यापीठ, पुणे. 
कुलसमचव, नािपूर मवद्यापीठ, नािपूर. 
कुलसमचव,डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर िराठवाडा 
मवद्यापीठ, औुंरिाबाद. 
कुलसमचव, स्वािी रािानुंद तीथण िराठवाडा 
मवद्यापीठ,नाुंदेड. 
कुलसमचव, मावाजी मवद्यापीठ, कोल्हापूर. 
कुलसमचव, अिरावती मवद्यापीठ, अिरावती. 
कुलसमचव,श्रीिती नाथीबाई दािोदर ठाकरसी 
िमहला मवद्यारपीठ,िुुंबई. 
कुलसमचव,उिर िहाराष्ट्र  मवद्यापीठ,जळिाव. 
कुलसमचव, कवी कुलिुरू कामलदास  मवद्यापीठ 
सुंस्कृत मवश्वमवद्यालय, रािटेक, मज.नािपूर. 
*मवाेष आयुक्त, िहाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, 
नवी मदल्ली, 
िुख्य िामहती आयुक्त, िहाराष्ट्र, िुुंबई. 
सदस्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य िमहला 
आयोि,िृहमनिाण भवन (म्हाडा   मबल्डींि), पोट 
िाळा, वाुंदे्र पूवण, िुुंबई 400 051. 
कायाध्यक्ष, िहाराष्ट्र पेन्ानसण असोमसएान, 1449, 
सदामाव पेठ, 'सुंकल्प खमजना िहाल बोळ, 
एस.पी.कॉलेज सिोर, पुणे 411 030 
कायणवाह, बृहन्िुुंबई पेन्ानसण असोमसएान, विण 
क्र.21, तळ िजला, छमबलदास हायस्कूल, वनिाळी 
हॉलसिोर, दादर (प), िुुंबई-400 028. 
अध्यक्ष, िहाराष्ट्र स्टेट िव्हनणिेंट पेंानसण 
असोमसएान बेळिाव, 1091, अनुंतायन िल्ली, 
लक्ष्िी मनवास, दुसरा िजला, बेळिाुंव. 
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सवण मजल्हा पमरषदाुंचे अध्यक्ष  
सवण मजल्हा पमरषदाुंचे िुख्य लेखा व मवि 
अमधकारी  
माक्षण सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, पुणे  
तुंत्र माक्षण सुंचालक, िहाराष्ट्र राज्य, िुुंबई  
सदस्य समचव, िहाराष्ट्र राज्य िमहला 
आयोि,िृहमनिाण भवन (म्हाडा   मबल्डींि), पोट 
िाळा, वाुंदे्र पूवण, िुुंबई 400 051. 
ग्रुंथपाल, िहाराष्ट्र मवधानिुंडळ समचवालय ग्रुंथालय, 
सहावा िजला, मवधान भवन, िुुंबई - 400 032. 
भारतीय जनता पाटी, िहाराष्ट्र प्रदेा, 
सी.डी.ओ.बॅरॅक नुं. 1, योिक्षिे सिोर, वसुंतराव 
भािवत चौक,नमरिन पॉईुंट , िुुंबई  
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी, िहाराष्ट्र कमिटी, 
314, राजभवुन, एस.व्ही.पटेल रोड,, िुुंबई 4   
भारतीय कम्युमनस्ट पाटी (िाक्सणवादी), िहाराष्ट्र 
कमिटी, जनाक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, िुुंबई 13  

सुंचालक, िामहती व जनसुंपकण  मवभाि, िुंत्रालय, 
िुुंबई 
वमरष्ट्ठ कोषािार अमधकारी, पुणे/नािपूर/ 
औरुंिाबाद/ नामाक 
कुल समचव, िहाराष्ट्र पाु व ित्स्य मवज्ञान मवद्यापीठ, 
नािपूर   
कुलसमचव, डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर तुंत्रज्ञान 
मवद्यापीठ, लोणेरे, मजल्हा रायिड  
कुलसमचव, सोलापूर मवद्यापीठ, सोलापूर  
बहुजन सिाज पाटी, डी-1 इन्सा हटिेंट, आझाद 
िैदान, िुुंबई 1  
इुंमडयन नॅानल कााँगे्रस, िहाराष्ट्र प्रदेा कााँगे्रस 
(आय) समिती, मटळक भवन, काकासाहेब िाडिीळ 
िािण, दादर, िुुंबई 25  
नॅानमलस्ट कााँगे्रस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री पे्रस 
जनणल िािण, नमरिन पॉईुंट, िुुंबई  21  
मावसेना, मावसेना भवन, िडकरी चौक, दादर, 
िुुंबई 
मवि मवभािातील सवण कायासने 
मनवड नस्ती, कायासन सेवा-4. 
 

# पत्राने 
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(ाासन ाुध्दीपत्रक, मवि मवभाि क्र.मनवसे-ू2018/प्र.क्र.130/सेवा-4, मदनाुंक  04 जानेवारी, 2019 च े
जोडपत्र) 

जोडपत्र 
मनवृमिवतेन व आनुषुंमिक लाभाुंसुंदभातील माफाराी 

 

अ. 
क्र. 

अहवालातील 
पमरच्छेद 
क्रिाुंक 

    माफाराींचा िोषवारा ाासनाने घेतलेला मनणणय 

1. 6.2.1 व 6.5 राज्य ाासनाने सहाव्या वतेन आयोिानुसार 
किीत किी मनवृमिवतेन रु. 2882/- ठरमवले 
असून त्यास 2.57 ने िुणनू येणारी रक्कि 
7410/- येत आहे. तथामप सदरची रक्कि  
किी वाटत असल्याने आमण कें द्राने सातव्या 
वतेन आयोिात किीत किी मनवृमिवतेन रु. 
9000/- इतके केलेले असल्याने राज्य 
ाासनाच्या मदनाुंक 01.01.2016 पूवी 
सेवामनवृि मनवृमिवतेनधारकाुंना किीत किी 
मनवृमिवतेन रु.7500/- करण्याची समितीची  
माफारस  आहे. मदनाुंक 01.01.2016 पूवी 
सेवामनवृि झालेल्या मनवृमिवतेनधारकाुंनाही 
त्याुंच्या मनवृमिवतेनास 2.57 ने िुणनु अनुज्ञये 
होणाऱ्या सुधामरत मनवृमिवतेनाचा   माघ्रिणक 
तयार करावा म्हणजे सवण मनवृमिवतेनधारकाुंचे 
मनवृमिवतेन सुधामरत करणे सोयीचे होईल.  

 स्वीकृत  
 

 

 

 

2. 6.6.1 राज्य ाासकीय किणचाऱ्याुंच्या बाबतीतही सेवते 
असताना िृत्यू पावलेल्या किणचाऱ्याच्या 
वारसास 10 वषांपयंत उच्चति दराने कुटूुंब 
मनवृमिवतेन अदा करण्याची सध्या अस्स्तत्वात 
असलेली तरतूद सातव्या वतेन आयोिातही  
कायि ठेवण्याची समितीची माफारस  आहे.   

सध्याच्या तरतूदीत बदल 
नाही.  
स्वीकृत  
 
 

3. 6.6.2 ाासकीय किणचाऱ्याचा सेवामनवृमिनुंतर िृत्यु 
झाल्यास िृत्यु पावलेल्या किणचाऱ्याच्या 
वारसाच्या कुटुुंब मनवृमिवतेनाबाबत सहाव्या 
कें द्रीय वतेन आयोिाने केलेल्या 
माफाराीनुसार अस्स्तत्वात असलेल्या तरतुदी 
या सातव्या वतेन आयोिातही यापुढे तााच 
ठेवण्यात याव्यात अाी माफारस आहे. 

सध्याच्या तरतूदीत बदल 
नाही.  
स्वीकृत 
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अ. 
क्र. 

अहवालातील 
पमरच्छेद 
क्रिाुंक 

    माफाराींचा िोषवारा ाासनाने घेतलेला मनणणय 

4. 6.7 राज्य ाासनाने त्याुंच्या अमतवृध्द 
मनवृमिवतेनधारकाुंकमरता सरसकट 10% 
मनवृमिवतेनात वाढ यापूवीच केलेली आहे. 
सातव्या वतेन आयोिािध्ये सदर दराुंिध्ये 
खालीलप्रिाणे सुधारणा करण्याची समितीची 
माफारस  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 मनवृमिवतेनात 20% 
वाढ 
• वय वषे 95 ते 100- िुळ मनवृमिवतेनात 25% 
वाढ 
• वय वषे 100 व त्यावरील  - िुळ 
मनवृमिवतेनात  50% वाढ 
सदर वाढ ही मद. 01.01.2016 पासून लािू 
करण्याची समिती माफारस करीत आहे . 
 

स्वीकृत. िात्र ही वाढ मदनाुंक 
1.1.2019 पासून अुंिलात 
आणावी. 

5. 6.3.1 आमण 
6.8.1 

राज्य ाासनाच्या मनवृमिवतेनधारकाुंना 
सेवामनवृि झाल्यानुंतर सुरु असलेल्या सेवा-
मन-उपदानाची ियादा रु.7 लाख इतकी असून 
रु.14 लाख इतकी करण्याची समितीची  
माफारस  आहे.  
  
 

स्वीकृत 

6. 6.8.2 राज्य ाासनाच्या ाासकीय किणचाऱ्याचे सेवते 
असताना मनधन झाल्यास त्याच्या कुटूुंबाला 
देय असलेल्या िृत्यु-मन-सेवा-उपदानाच्या 
दराुंिध्ये कें द्र सरकारच्या सातव्या वतेन 
आयोिानुसार केलेल्या बदलाप्रिाणे 
खालीलप्रिाणे वाढ प्रस्तामवत करण्यात येत 
आहे. 
सेवचेा कालावधी    -  िृत्यू          उपदानाचा 
दर  

स्वीकृत 
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पृष्ट्ठ 6 पैकी 6  

अ. 
क्र. 

अहवालातील 
पमरच्छेद 
क्रिाुंक 

    माफाराींचा िोषवारा ाासनाने घेतलेला मनणणय 

1.  सेवा 1 वषापयंत -- अुंमति वतेनाच्या दुप्पट 
2.  सेवा 1 वषांपेक्षा जास्त व 5 वषांपयंत  --
 अुंमति वतेनाच्या 6 पट 
3.  सेवा 5 वषांपेक्षा जास्त व 11 वषा पयंत--
अुंमति वतेनाच्या 12 पट 
4.  सेवा 11 वषांपेक्षा जास्त व 20 वषा पयंत -- 
अुंमति वतेनाच्या 20 पट 
(यापूवी अुंमति वतेनाच्या 12 पट होते.) 
5. सेवा 20 वषांपेक्षा जास्त --अहणताकारी 
सेवचे्या पूणण केलले्या प्रत्येक सहािाही 
कालावधीसाठी अुंमति वतेनाच्या मनम्िे िात्र 
अुंमति वतेनाच्या 33 पटीच्या ियादेत किाल 
14 लाखाुंच्या ियादेत. 

7 6.9 मनवृमिवतेनाच्या अुंारााीकरणाची 40% 
ियादा व कपातीचा 15 वषे कालावधी या 
तरतुदी कायि ठेवण्याची माफारस. 

सध्याच्या तरतूदीत बदल 
नाही.  
स्वीकृत 

8 6.10 उपरोक्त सवण लाभ मनवृमिवतेनधारक / कुटुुंब 
मनवृमिवतेनधारकाुंना  मदनाुंक 1.1.2016 
पासून लािू राहतील. त्याुंना सदर लाभ किीत 
किी हप्त्यात देण्यात याव.े राज्य ाासनाच्या 
सातव्या वतेन आयोिानुसार निूद सवण 
सुधारणा राज्य ाासकीय कुटुुंब 
मनवृमिवतेनधारकाुंनाही योग्य त्या फेरफारासह 
लािू करण्याची माफारस करीत आहे. 

वरील अनुक्रिाुंक 1 व 5 
सोडून इतर सवण तरतुदी 
मदनाुंक 1.1.2019 पासून 
लािू कराव्यात. अनुक्रिाुंक 1 
व 5 िात्र मदनाुंक 1.1.2016 
पासून लािू करावी. याकरीता  
थकबाकीची रक्कि 5 वषांत  
5 सिान हप्त्यात रोखीने 
देण्यात यावी. 
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