सहाव्या वेतन अयोगाच्याऄनुषंगाने

ददनांक 1 जानेवारी, 2006 नंतरच्या
दनवृत्ती वेतनधारकांना /

कुटुं बदनवृत्ती वेतनधारकांना द्यावयाच्या
महाराष्ट्र शासन

दनवृत्तीवेतनाबाबत

दवत्त दवभाग

शासन दनणणय क्रमांकः सेदनवे 2010/प्र. क्र.13/सेवा 4
मंत्रालय, मुंबइ 400 032,

तारीख: 16फेब्रुवारी, 2013
वाचा –
1) शासन दनणणय दवत्त दवभाग, क्रमांक :सेदनवे 1009/प्र. क्र.33/सेवा 4,ददनांक 30
ऑक्टोबर,2009

2) शासन शुध्दीपत्रक, दवत्त दवभाग क्रमांक :सेदनवे 1009/प्र. क्र.33/सेवा 4,ददनांक 15
दडसेंबर, 2009

शासन दनणणय–

ददनांक 1.1.2006 रोजी ककवा त्यानंतर सेवादनवृत्त झालेल्या/होणा-या/मृत पावलेल्या ज्या

प्रकरणांत दनवृत्तीवेतनधारक /कुटुं ब दनवृत्तीवेतनधारकांचे दनवृत्तीवेतन/कुटुं ब दनवृत्तीवेतन सहाव्या

वेतन अयोगानुसार रु.1913/- पेक्षा कमी दनदचचत होइल, ऄशा सवण प्रकरणांत संबंदधतांना रु.1913/एवढे दनवृत्तीवेतन/कुटुं ब दनवृत्तीवेतन ऄदा करण्याचा दनणणय घे ण्यात अला अहे .
सदर शासन दनणणयाची आंग्रजी प्रत सोबत जोडली अहे .
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सदर शासन दनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201302161225344105 ऄसा अहे . हा अदे श
दडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांदकत करुन काढण्यात येत अहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने .

Nagareoje
Raghunath

Digitally signed by Nagareoje
Raghunath
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=FD,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Nagareoje Raghunath
Date: 2013.02.16 16:04:39 +05'30'

र.अ.नागरगोजे
शासनाचे ऄवर सदचव
प्रत,
1)

राज्यपालांचे सदचव,

2)

मुख्य मंत्रयांचे सदचव,

3)

ईप मुख्य मंत्रयांचे सदचव,

4)

सवण मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सदचव

5)

*प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, ईच्च न्यायालय, मुंबइ,

6)

*प्रबंधक, ऄपील शाखा, ईच्च न्यायालय, मुंबइ,

7)

*सदचव, महाराष्ट्र लोकसेवा अयोग, मुंबइ

8)

*सदचव, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय, मुंबइ

9)

*प्रबंधक, लोक अयुक्त व ईप लोक अयुक्त यांचे कायालय, मुंबइ,
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10) *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायादधकरण कुटीर क्र.3 व 4,
11) मुख्य मादहती अयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबइ.
12) महालेखापाल (लेखा व ऄनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबइ (1000प्रती),

13) महालेखापाल(लेखा व ऄनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (1000 प्रती),
14) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (5 प्रती),
15) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबइ (5 प्रती),
16) मंत्रालयाच्या दनरदनराळ्या दवभागांच्या ऄधीन ऄसलेल्या सवण दवभागांचे व कायालयांचे
प्रमुख,

17) सवण दवभागीय अयुक्त (प्रत्येकी 5 प्रती),
18) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबइ (5 प्रती),
19) ऄदधदान व लेखा ऄदधकारी, वांद्रे, मुंबइ (25 प्रती),
20) संचालक, मादहती व जनसंपकण दवभाग, मंत्रालय, मुंबइ, (50 प्रती)
21) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थादनक दनधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबइ (10 प्रती),
22) ईप-मुख्य लेखा परीक्षक, स्थादनक दनधी लेखा,
23)

मुंबइ/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नादशक/ऄमरावती (प्रत्येकी 10प्रती),

24) वदरष्ट्ठ कोषागार ऄदधकारी, पुणे/नागपूर/ औरंगाबाद/ नादशक (प्रत्येकी 15 प्रती),
25) दनवासी लेखापरीक्षा ऄदधकारी, मुंबइ (5 प्रती),
26) सवण दजल्हा कोषागार ऄदधकारी (प्रत्येकी 10 प्रती),
27) सवण दवधानमंडळ सदस्य, दवधानभवन, मुंबइ
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28) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र दवधानमंडळ सदचवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, दवधान भवन, मुंबइ
- 400 032.
29) ऄदधदान व लेखा कायालय अवार, मंत्रालयासमोर, मुंबइ,
30) मंत्रालयातील सवण दवभाग,
31) दवशेष अयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्ननकस रोड, नवी ददल्ली,
32) सवण दजल्हा पदरषदांचे मुख्य कायणकारी ऄदधकारी (प्रत्येकी 25 प्रती),
33) सवण दजल्हा पदरषदांचे ऄध्यक्ष
34) सवण दजल्हा पदरषदांचे मुख्य लेखा व दवत्त ऄदधकारी (प्रत्येकी 25 प्रती),
35) दशक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (10 प्रती),
36) तंत्र दशक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ (5 प्रती),
37) संचालक, महानगरपादलका प्रशासन, मुंबइ (5 प्रती),
38) सवण दवभागीय दशक्षण ईप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
39) सवण दवभागीय तंत्र दशक्षण ईप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
40) दशक्षण दनरीक्षक, बृहन्मुंबइ, ददक्षण/ईत्तर/पदचचम,
41) सवण प्रशासन ऄदधकारी, नगरपादलका दशक्षण मंडळ (प्रत्येकी 5 प्रती),
42) सवण महानगरपादलका व नगरपदरषदा, महाराष्ट्र राज्य (प्रत्येकी 5 प्रती),
43) सवण दजल्हयांचे वदरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (दशक्षण) (प्रत्येकी 5 प्रती),
44) कुल सदचव, महात्मा फुले कृदष दवद्यापीठ, राहु री, दजल्हा ऄहमदनगर (10 प्रती),
45) कुल सदचव, मराठवाडा कृदष दवद्यापीठ , परभणी (10 प्रती),
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46) कुल सदचव, पंजाबराव कृदष दवद्यापीठ, ऄकोला (10 प्रती),
47) कुल सदचव, कोकण कृदष दवद्यापीठ, दापोली, दजल्हा रत्नादगरी (10 प्रती),
48) ग्रामदवकास व जलसंधारण दवभाग, मंत्रालय, मुंबइ (12 प्रती),
49) शालेय दशक्षण दवभाग, मंत्रालय, मुंबइ (25 प्रती),
50) ईच्च व तंत्र दशक्षण अदण सेवायोजंन दवभाग, मंत्रालय, मुंबइ (25 प्रती),
51) कृदष व पशुसंवधणन, दुग्ध व्यवसाय दवकास व मत्स्य व्यवसाय दवभाग, मंत्रालय, मुंबइ
(10 प्रती),
52) दवत्त दवभागातील सवण कायासने,
53) दनवड नस्ती, कायासन सेवा-4.

पष्ु ठ 5 पैकी 5

Government Resolution No.: PEN 2010/C.R.13/SER-4

The amount of pension to be paid
to post 1st January, 2006
Pensioners/Family Pensioners as
per Sixth Pay Commission.
Government of Maharashtra
Finance Department
Government Resolution No.: PEN 2010/C.R.13/SER-4
Mantralaya, Mumbai 400 032
Date: 16 February, 2013.
Read 1. Government Resolution No.: Finance Department, No. PEN 1009/CR
33/SER-4, dated 30th October, 2009
2. Government Resolution No.: , Finance Department, No.PEN
1009/C.R.33/SER-4, dated 15 December,2009
Resolution
In cases where pension/family pension as per sixth pay commission of
pensioner/family pensioner who retired /expired on or after 1st January, 2006 works out
to below Rs.1913/-, it is decided to pay Rs.1913/- as pension/family pension in all
such cases.
This Government resolution of Maharashtra Government is available at the
website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201302161225344105. This
order has been signed digitally.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

Nagareoje
Raghunath

Digitally signed by Nagareoje
Raghunath
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=FD,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Nagareoje
Raghunath
Date: 2013.02.16 16:05:52 +05'30'

R.A.Nagargoje
Under Secretary to Government
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