निवृनिवेतिधारक/ कुटु ुं ब निवृनिवेतिधारकाुंिा
नि. 01 जािेवारी, 2019 पासूि 12% महागाई
वाढ िे ण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासि
नवि नवभाग
शासि निर्णय क्रमाुंक : निमवा-2019/प्र.क्र.313/सेवा 4
हु तात्मा राजगुरू चौक, मािाम कामा मागण,
नवि नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई-४०० ०३२.
तारीख: 15 जुल,ै 2019.

वाचा 1) नवि नवभाग शासि निर्णय क्रमाुंक :सेनिवे-2019/प्र. क्र.58/सेवा 4, नििाुंक 24.01.2019.

2) नवि नवभाग शासि निर्णय क्रमाुंक :सेनिवे-2019/प्र. क्र.58/सेवा 4, नििाुंक 01.03.2019.

शासि निर्णय शासि असा आिे श िे त आहे की, राज्य शासकीय निवृनिवेतिधारक / कुटु ुं ब
निवृनिवेतिधारकाुंिा त्याुंच्या मूळ निवृनिवेति/ कुटू ुं बनिवृनिवेतिाच्या एकूर् रकमेवर नििाुंक 01
जािेवारी, 2019 पासूि अिुज्ञय
े महागाई वाढीचा िर 9 % वरुि 12% सुधारीत करण्यात यावा व
सिर महागाई भत्त्याच्या वाढीची रक्कम नि.01 जुल,ै 2019 पासूि रोखीिे िे ण्यात यावी. नििाुंक
01 जािेवारी, 2019 ते नििाुंक 30 जूि, 2019 या 6 मनहनयाुंच्या कालावधीतील थकबाकीबाबत
स्वतुंत्रपर्े आिे श निगणनमत करण्यात येतील.
2.

प्रत्येक वैयक्क्तक प्रकरर्ी िे य होर्ाऱ्या महागाई वाढीच्या रकमेची पनरगर्िा करण्याची

जबाबिारी ही निवृनिवेति सुंनवतरर् प्रानधकारी म्हर्जे यथाक्स्थती, अनधिाि व लेखा अनधकारी,
मुुंबई/कोषागार अनधकारी याुंची राहील.
3.

शासि असाही आिे श िे त आहे की, ज्याुंिा निवृनिवेति योजिा लागू केलेली आहे अशा

मानयता व अिुिािप्राप्त शैक्षनर्क सुंस्था, कृनषतर नवद्यापीठे व त्याुंच्याशी सुंलग्ि असलेली
अशासकीय महानवद्यालये व कृषी नवद्यापीठे याुंमधील निवृनिवेतिधारक/कुटु ुं ब निवृनिवेतिधारक
याुंिा वरील निर्णय, योग्य त्या फेरफाराुंसह, लागू राहील.
4.

महाराष्ट्र नजल्हा पनरषिा व पुंचायत सनमती अनधनियम, 1961 (सि 1962 चा महाराष्ट्र

अनधनियम क्रमाुंक पाच) च्या कलम 248 च्या परुंत,ु अनवये प्रिाि केलेले अनधकार आनर्
त्यासुंबुंधातील इतर सवण अनधकार याुंचा वापर करुि शासि असाही आिे श िे त आहे की, वरील
निर्णय नजल्हा पनरषिाुंचे निवृनिवेतिधारक/कुटु ुं ब निवृनिवेतिधारक याुंिाही लागू राहील.
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5.

ज्या राज्य शासकीय कमणचाऱ्याुंिी सरकारी क्षेत्रातील उपक्रमाुंमध्ये/स्वायि सुंस्थाुंमध्ये/

स्थानिक सुंस्था इत्यािींमध्ये स्वत:ला सामावूि घेतल्यािुंतर एकरकमी ठोक रक्कम
स्वीकारलेली आहे , व जे निवृनिवेतिाच्या 1/3 इतका अुंशराशीकृत भाग पुि:स्थानपत
करण्यासाठी पात्र ठरले आहेत, अशा कमणचाऱ्याुंिाही, शासि निर्णय, नवि नवभाग, क्रमाुंक:
निअुंक 1001/50/सेवा 4, नििाुंक 9 एनप्रल, 2001 च्या तरतुिीिुसार त्याुंच्या पूर्ण
निवृनिवेतिावर, वरील पनरच्छे ि -1 मध्ये नवनहत केलेल्या नििाुंकापासूि व नवनहत िरािे महागाई
वाढ अिुज्ञय
े राहील.
6.

यासुंबुंधीचा खचण वरील पनरच्छे िाुंत िमूि केलेल्या निवृनिवेतिधारकाुंची निवृनिवेतिे ज्या

अथणसुंकल्पीय शीषाखाली खची टाकण्यात येतात, त्या शीषाखाली खची टाकण्यात यावा व तो
त्या त्या शीषंतुंगणत मुंजूर अिुिािातूि भागनवण्यात यावा.
7.

या आिे शाची इुंग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

8.

सिर

शासि

निर्णय

महाराष्ट्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

सुंकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सुंकेताक 201907151315449905 असा
आहे . हा आिे श नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाुंनकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आिे शािुसार व िावािे .

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: CN = INDRAJEET SAMBHAJI GORE, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPUTY
SECRETARY
Date: 2019.07.15 13:36:54 +05'30'

( इुंद्रनजत गोरे )
शासिाचे उप सनचव
प्रनत,
1)

महालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-1, महाराष्ट्र, मुुंबई,

2)

महालेखापाल(लेखा व अिुज्ञय
े ता)-2, महाराष्ट्र, िागपूर,

3)

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुुंबई,

4)

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, िागपूर,

5)

सुंचालक, लेखा व कोषागारे , मुुंबई,

6)

अनधिाि व लेखा अनधकारी, वाुंद्रे, मुुंबई,

7)

सुंचालक, मानहती व जिसुंपकण नवभाग, मुंत्रालय, मुुंबई,

8)

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकर् भवि, वाशी, िवी मुुंबई,
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9)

उप-मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुुंबई / पुर्े / िागपूर / औरुंगाबाि /
िानशक/अमरावती,

10)

वनरष्ट्ठ कोषागार अनधकारी, पुर्े/िागपूर/ औरुंगाबाि/ िानशक,

11)

निवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मुुंबई,

12)

सवण नजल्हा कोषागार अनधकारी,

13)

सवण नवधािमुंडळ सिस्य, नवधािभवि, मुुंबई

14)

राज्यपालाुंचे सनचव,

15)

मुख्य मुंत्रयाुंचे सनचव,

16)

सवण मुंत्री व राज्य मुंत्री याुंचे खाजगी सनचव,

17)

*नवशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सिि, कोपर्निकस रोड, िवी निल्ली,

18)

*प्रबुंधक, उच्च नयायालय (मूळ नयाय शाखा) मुुंबई,

19)

*प्रबुंधक, उच्च नयायालय, (अपील शाखा),मुुंबई,

20)

*सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुुंबई,

21)

*सनचव, महाराष्ट्र नवधािमुंडळ सनचवालय, मुुंबई,

22)

*प्रबुंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त याुंचे कायालय, मुुंबई,

23)

*प्रबुंधक, मुुंबई महाराष्ट्र प्रशासकीय नयायानधकरर् /िागपूर/औरुंगाबाि

24)

मुख्य मानहती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुुंबई.

25)

आयुक्त, राज्य मानहती आयोग (सवण)

26)

सनचव, राज्य निवडर्ूक आयोग, िवीि प्रशासकीय भवि, 1ला मजला, मुंत्रालयासमोर,
मुुंबई 400 032

27)

सिस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य मनहला आयोग,गृहनिमार् भवि (म्हाडा नबल्डींग),
पोट माळा, वाुंद्रे पूव,ण मुुंबई 400 051.

28)

ग्रुंथपाल, महाराष्ट्र नवधािमुंडळ सनचवालय ग्रुंथालय, सहावा मजला, नवधाि भवि,
मुुंबई - 400 032.

29)

कायाध्यक्ष, महाराष्ट्र पेनशिसण असोनसएशि, 1449, सिानशव पेठ, 'सुंकल्प खनजिा महाल
बोळ, एस.पी.कॉलेज समोर, पुर्े 411 030

30)

कायणवाह, बृहनमुुंबई पेनशिसण असोनसएशि, वगण क्र.21, तळ मजला, छनबलिास हायस्कूल,
विमाळी हॉलसमोर, िािर (प), मुुंबई-400 028.

31)

अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टे ट गव्हिणमेंट पेंशिसण असोनसएशि बेळगाव, 1091, अिुंतशयि गल्ली,
लक्ष्मी निवास, िु सरा मजला, बेळगाुंव.

32)

मुंत्रालयातील सवण नवभाग,

33)

मुंत्रालयाच्या निरनिराळ्या नवभागाुंच्या अधीि असलेल्या सवण नवभागाुंचे व कायालयाुंचे
प्रमुख,

34)

सवण नवभागीय आयुक्त,

35)

सवण नजल्हा पनरषिाुंचे मुख्य कायणकारी अनधकारी,

36)

सवण नजल्हा पनरषिाुंचे अध्यक्ष
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37)

सवण नजल्हा पनरषिाुंचे मुख्य लेखा व नवि अनधकारी,

38)

नशक्षर् सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े,

39)

तुंत्र नशक्षर् सुंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुुंबई,

40)

सवण नजल्हयाुंचे वनरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (नशक्षर्),

41)

सुंचालक, महािगरपानलका प्रशासि, मुुंबई,

42)

सवण नवभागीय नशक्षर् उप सुंचालक,

43)

सवण नवभागीय तुंत्र नशक्षर् उप सुंचालक,

44)

कुल सनचव, महात्मा फुले कृनष नवद्यापीठ, राहु री, नजल्हा अहमििगर,

45)

कुल सनचव, मराठवाडा कृनष नवद्यापीठ , परभर्ी ,

46)

कुल सनचव, पुंजाबराव कृनष नवद्यापीठ, अकोला,

47)

कुल सनचव, कोकर् कृनष नवद्यापीठ, िापोली, नजल्हा रत्िानगरी,

48)

कुल सनचव, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िागपूर,

49)

कुलसनचव, डॉ.बाबासाहेब आुंबेडकर तुंत्रज्ञाि नवद्यापीठ, लोर्ेरे, नजल्हा रायगड,

50)

कुलसनचव, सोलापूर नवद्यापीठ, सोलापूर,

51)

बहु जि समाज पाटी, डी-1 इनसा हटमेंट, आझाि मैिाि, मुुंबई 1

52)

भारतीय जिता पाटी, महाराष्ट्र प्रिे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक िुं. 1, योगक्षेम समोर, वसुंतराव
भागवत चौक,िनरमि पॉईुंट , मुुंबई 20

53)

भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभुवि, एस.व्ही.पटे ल रोड,, मुुंबई 4

54)

भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (माक्सणवािी), महाराष्ट्र कनमटी, जिशक्ती हॉल, ग्लोब नमल
पॅलेस, वरळी, मुुंबई 13

55)

इुंनडयि िॅशिल कााँग्रेस, महाराष्ट्र प्रिे श कााँग्रेस (आय) सनमती, नटळक भवि, काकासाहेब
गाडगीळ मागण, िािर, मुुंबई 25

56)

िॅशिनलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवािी भवि, फ्री प्रेस जिणल मागण, िनरमि पॉईुंट, मुुंबई 21

57)

नशवसेिा, नशवसेिा भवि, गडकरी चौक, िािर, मुुंबई 28

58)

नवि नवभागातील सवण कायासिे,

59)

निवड िस्ती, कायासि सेवा-4.

*पत्राद्वारे.

पष्ृ ठ 5 पैकी 4

Dearness

Relief

on

Pension/Family

Pension 12% from 1 January, 2019.
st

Government of Maharashtra
Finance Department
Government Resolution No.: DRP-2019/CR.313/SER-4
Hutatma Rajguru Chawk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date: 15 July, 2019

Read 1. Government Resolution, Finance Department No.: PEN-2019/C.R 58/SER-4,
dated 24.01.2019.
2. Government Resolution, Finance Department No.: PEN-2019/C.R 58/SER-4,
dated 01.03.2019.

Resolution
Government is pleased to decide that the rate of dearness relief with effect from 1st January,
2019 will be revised from 9% to 12% to the State Government pensioners /family pensioners on
their Basic Pension/Family Pension. Revised dearness relief will be payable in cash from 1st July,
2019. The order in respect of arrears amount of 6 months from 1st January, 2019 to 30th June, 2019
will be issued separately.
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 dearness relief
payable in each individual case.
3.
Government is also pleased to direct that above decision should mutatis mutandis, apply to
those pensioners including family pensioners of Recognised and Aided Educational Institutions,
Non-Agricultural Universities and Affiliated Non-Government colleges and Agricultural
Universities to whom the pension scheme is made applicable.
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, Government is further pleased to decide that the above decision shall apply to the
pensioners including family pensioners of Zilla Parishads.
5.
The State Government Employees who had drawn lumpsum payment on absorption in
PSUs/Autonomous Bodies/Local Bodies and have become entitled to restoration of 1/3rd
commuted portion of pension, will also be paid the increase in dearness relief at the prescribed rate
and date mentioned in paragraph 1 of this Government Resolution. According to Government
Resolution, Finance Department, No.COP1001/50/SER-4, dated 9th April, 2001 dearness relief will
be paid on full pension.
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
form the grants sanctioned thereunder.

Government Resolution No.: DRP-2019/CR.313/SER-4

7.
This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website
www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201907151315449905This order has been
signed digitally.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: CN = INDRAJEET SAMBHAJI GORE, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPUTY
SECRETARY
Date: 2019.07.15 13:37:14 +05'30'

(Indrajeet Gore)
Deputy Secretary to Government of Maharashtra
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