नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजना
जमा झालेल्या अंशदानावि सन 201४-1५
किीता व्याज दि
महािाष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग
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मादाम कामा मागण, हु तात्मा िाजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तािीख: 27 माचण, 2015.

वाचा 1)
2)
3)

शासन रनर्णय रवत्त रवभाग क्रमांकः अंरनयो 1005/126/सेवा -4, रद. 31 ऑक्टोबि 2005.
शासन रनर्णय रवत्त रवभाग क्रमांकः अंरनयो 1010/प्र.क्र.67/सेवा -4, रद. 14 रिसेंबि, 2010.
शासन रनर्णय रवत्त रवभाग क्रमांकः अंरनयो 2013/ प्र.क्र.७८/सेवा- 4, रद. 1२ फेब्रुवािी, 201४.

प्रस्तावना संदभारिन क्रमांक 1 येथील शासन रनर्णय, रवत्त रवभाग, क्र. अंरनयो 1005/126/सेवा-4,
रदनांक 31 ऑक्टोबि 2005 अन्वये नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजनेअंतगणत स्ति-1 मध्ये
प्रत्येक शासकीय कमणचाऱ्याचे मूळ वेतन अरिक महागाई वेतन (असल्यास) अरिक महागाई भत्ता या
िकमेच्या 10% इतके मारसक अंशदान व िाज्य शासनाकिू न समतुल्य अंशदान जमा किण्याचा रनर्णय
घेण्यात आला आहे. तसेच संदभारिन क्रमांक 2 येथील शासन रनर्णय, रवत्त रवभाग, क्र. अंरनयो
1010/प्र.क्र.67/सेवा -4, रद.14 रिसेंबि, 2010 अन्वये सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची िक्कम
नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजनेच्या स्ति-2 मध्ये जमा किण्याचा रनर्णय घेण्यात आला
आहे. नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजनेच्या स्ति-1 व स्ति-2 मध्ये सन 201४-1५ मध्ये
जमा झालेल्या िकमांवि व्याज दे ण्याचा प्रश्न शासनाच्या रवचािािीन होता.

शासन रनर्णयशासनाने आता असा रनर्णय घेतला आहे की, नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन
योजनेअंतगणत स्ति-1 मध्ये शासकीय कमणचाऱ्यांकिू न वसुल केलेल्या तसेच िाज्य शासनाच्या समतुल्य
अंशदानापोटी जमा झालेल्या एकरत्रत िकमेवि सन 201४-201५ या रवत्तीय विाकिीता सवणसािािर्
भरवष्ट्य रनवाह रनिीकिीता ठिरवण्यात आलेल्या व्याज दिाने म्हर्जेच रद.01.04.201४ पासून 8.7 %
दिाने व्याज दे ण्यात यावे. व्याज जमा किण्यासंदभातील कायणवाही िाज्य अरभलेख दे खभाल
अरभकिर्ाकिू न किण्यात येईल.
2.

सहाव्या वेतन आयोगाच्या अनुिंगाने नवीन परिभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजनेच्या स्ति-2

मध्ये सन 201४-1५ मध्ये थकबाकीची िक्कम जमा झालेली असल्यास या जमा झालेल्या थकबाकीच्या
िकमेवि दे खील रद.01.04.201४ पासून 8.7 % दिाने व्याज दे ण्यात यावे. व्याज जमा
किण्यासंदभातील कायणवाही िाज्य अरभलेख दे खभाल अरभकिर्ाकिू न किण्यात येईल.
3.

विील कायणपध्दती रजल्हा परििदा, मान्यता प्राप्त व अनुदारनत अशासकीय प्राथरमक व

माध्यरमक शाळा, कृरिति रवद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्ननत मान्यता प्राप्त व अनुदारनत अशासकीय
महारवद्यालये तसेच कृरि रवद्यापीठे इत्यांदीमिील कमणचाऱ्यांना योनय त्या फेिफािांसह लागू िाहील.
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सदि शासन रनर्णय महािाष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावि
उपलब्ि किण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201503271338028505 असा आहे . हा आदे श
रिजीटल स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .
महािाष्ट्राचे िाज्यपाल यांच्या आदे शानुसाि व नावाने.
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ना.भा.रिगर्े
उप सरचव, महािाष्ट्र शासन
प्रत,

1) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञय
े ता)-1, महािाष्ट्र, मुंबई (50 प्रती),
2) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञय
े ता)-2, महािाष्ट्र, नागपूि(50 प्रती),
3) महालेखापाल (लेखापिीक्षा)-1, महािाष्ट्र, मुंबई (5 प्रती),
4) महालेखापाल (लेखापिीक्षा)-2, महािाष्ट्र, नागपूि (5प्रती),
5) संचालक, लेखा व कोिागािे , मुंबई (5 प्रती),
6) सहसंचालक, िाज्य अरभलेख देखभाल अरभकिर्, मुंबई (50 प्रती)
7) अरिदान व लेखा अरिकािी, वांद्रे, मुंबई (25 प्रती),
8) संचालक, मारहती व जनसंपकण रवभाग, मंत्रालय, मुंबई,(10 प्रती)
9) मुख्य लेखा पिीक्षक, स्थारनक रनिी लेखा, कोकर् भवन, वाशी, नवी मुंबई (10 प्रती),
10) उप-मुख्य लेखा पिीक्षक, स्थारनक रनिी
लेखा,मुंबई/पुर्े/नागपूि/औिंगाबाद/नारशक/अमिावती (प्रत्येकी 10प्रती),
11) वरिष्ट्ठ कोिागाि अरिकािी, पुर्े/नागपूि/ औिंगाबाद/ नारशक (प्रत्येकी 15 प्रती),
12) रनवासी लेखापिीक्षा अरिकािी, मुंबई (5 प्रती),
13) सवण रजल्हा कोिागाि अरिकािी (प्रत्येकी 10 प्रती),
14) सवण रविानमंिळ सदस्य, रविानभवन, मुंबई
15) िाज्यपालांचे सरचव,
16) मुख्य मंत्रयांचे सरचव,
17) उप मुख्य मंत्रयांचे सरचव,
18) सवण मंत्री व िाज्य मंत्री यांचे खाजगी सरचव,
19) *रवशेि आयुक्त, महािाष्ट्र सदन, कोपर्ननकस िोि, नवी रदल्ली,
20) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मुंबई,
21) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मुंबई,
22) *सरचव, महािाष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,
23) *सरचव, महािाष्ट्र रविानमंिळ सरचवालय, मुंबई,
24) *प्रबंिक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
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25) *प्रबंिक, मुंबई महािाष्ट्र प्रशासकीय न्यायारिकिर् /नागपूि/औिंगाबाद
26) मुख्य मारहती आयुक्त, महािाष्ट्र, मुंबई.
27) आयुक्त, िाज्य मारहती आयोग (सवण)
28) सरचव, िाज्य रनविर्ूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 1ला मजला, मंत्रालयासमोि,
मुंबई 400 032
29) सदस्य सरचव, महािाष्ट्र िाज्य मरहला आयोग,गृहरनमार् भवन (म्हािा रबल्िींग), पोट
माळा, वांद्रे पूव,ण मुंबई 400 051.
30) ग्रंथपाल, महािाष्ट्र रविानमंिळ सरचवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, रविान भवन,
मुंबई - 400 032.
31) कायाध्यक्ष, महािाष्ट्र पेन्शनसण असोरसएशन, 1449, सदारशव पेठ, 'संकल्प खरजना महाल
बोळ, एस.पी.कॉलेज समोि, पुर्े 411 030
32) अध्यक्ष, महािाष्ट्र स्टे ट गव्हनणमेंट पेंशनसण असोरसएशन बेळगाव, 1091, अनंतशयन गल्ली,
लक्ष्मी रनवास, दु सिा मजला, बेळगांव.
33) मंत्रालयातील सवण रवभाग,
34) मंत्रालयाच्या रनिरनिाळ्या रवभागांच्या अिीन असलेल्या सवण रवभागांचे व कायालयांचे
प्रमुख,
35) सवण रवभागीय आयुक्त (प्रत्येकी 5 प्रती),
36) सवण रजल्हा परििदांचे मुख्य कायणकािी अरिकािी (प्रत्येकी 25 प्रती),
37) सवण रजल्हा परििदांचे अध्यक्ष
38) सवण रजल्हा परििदांचे मुख्य लेखा व रवत्त अरिकािी (प्रत्येकी 25 प्रती),
39) रशक्षर् संचालक, महािाष्ट्र िाज्य, पुर्े (10 प्रती),
40) तंत्र रशक्षर् संचालक, महािाष्ट्र िाज्य, मुंबई (5 प्रती),
41) सवण रजल्हयांचे वरिष्ट्ठ लेखा पिीक्षक (रशक्षर्) (प्रत्येकी 5 प्रती),
42) संचालक, महानगिपारलका प्रशासन, मुंबई (5 प्रती),
43) सवण रवभागीय रशक्षर् उप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
44) सवण रवभागीय तंत्र रशक्षर् उप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
45) कुल सरचव, महात्मा फुले कृरि रवद्यापीठ, िाहु िी, रजल्हा अहमदनगि (10 प्रती),
46) कुल सरचव, मिाठवािा कृरि रवद्यापीठ , पिभर्ी (10 प्रती),
47) कुल सरचव, पंजाबिाव कृरि रवद्यापीठ, अकोला (10 प्रती),
48) कुल सरचव, कोकर् कृरि रवद्यापीठ, दापोली, रजल्हा ित्नारगिी (10 प्रती),
49) कुल सरचव, महािाष्ट्र पशु व मत्स्य रवज्ञान रवद्यापीठ, नागपूि (10 प्रती),
50) कुलसरचव, िॉ.बाबासाहेब आंबेिकि तंत्रज्ञान रवद्यापीठ, लोर्ेिे, रजल्हा िायगि (10 प्रती),
51) कुलसरचव, सोलापूि रवद्यापीठ, सोलापूि (5 प्रती),
52) बहु जन समाज पाटी, िी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 1 (5 प्रती)
53) भाितीय जनता पाटी, महािाष्ट्र प्रदे श, सी.िी.ओ.बॅिॅक नं. 1, योगक्षेम समोि, वसंतिाव
भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई 20 (5 प्रती)
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54) भाितीय कम्युरनस्ट पाटी, महािाष्ट्र करमटी, 314, िाजभुवन, एस.व्ही.पटे ल िोि,, मुंबई 4
( 5 प्रती)
55) भाितीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सणवादी), महािाष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, नलोब रमल
पॅलेस, विळी, मुंबई 13 (5प्रती )
56) इंरियन नॅशनल कााँग्रेस, महािाष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहेब
गािगीळ मागण, दादि, मुंबई 25 (5 प्रती )
57) नॅशनरलस्ट कााँग्रेस पाटी, िाष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनणल मागण, नरिमन पॉईंट, मुंबई 21 (
5 प्रती )
58) रशवसेना, रशवसेना भवन, गिकिी चौक, दादि, मुंबई 28 (5 प्रती)
59) रवत्त रवभागातील सवण कायासने,
60) रनवि नस्ती, कायासन सेवा-4.
*पत्राद्वािे.

पष्ु ठ 4 पैकी 4

