
कार्यरत व सेवानिवृत्त राज्र् शासकीर् 
अनिकारी/कर्यचारी व अनिल भारतीर् 
सेवतेील अनिकारी र्ाांचे कनरता वदै्यकीर् 
प्रनतपतूीची नवर्ाछत्र र्ोजिा. 
 

र्हाराष्ट्र शासि 
नवत्त नवभाग 

शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांकीर्य-2014/प्र.क्र.40/भाग-1/ कोषा-प्रशा-4 
  र्ादार् कार्ा र्ागय, हुतात्र्ा राजगुरु चौक, 

र्ांत्रालर्, रु्ांबई 400 032. 
 नदिाांक :- 19 जुलै, 2019. 

 

वाचा : (1) शासि निर्यर् क्रर्ाांक:सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014 कोषा प्रशा-4, नद.09.07.2014. 
                   (2) शासि निर्यर्,क्रर्ाांक:सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014 कोषा प्रशा-4, नद.25.06.2015.  
        (3) शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/2014, कोषा प्रशा-4, नद.28.06.2016.    
          (4) शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/भाग -1/2014, कोषा प्रशा-4, नद.17.07.2017 
        (5) शासि निर्यर् क्रर्ाांक सांनकर्य-2014/प्र.क्र.40/भाग -1/कोषा प्रशा-4, नद.16.07.2018 
 

प्रस्ताविा- 

 उपरोक्त सांदभय क्रर्ाांक 1 ते 5 च्र्ा शासि निर्यर्ाांन्वरे् शासकीर् सेवचे्र्ा अांनतर् वषात पदार्पपत 

शासकीर् अनिकारी/कर्यचारी व िुकतेच सेवानिवृत्त झालेले शासकीर् अनिकारी/कर्यचारी व कुटूांब 

निवृत्तीवतेििारक र्ाांच्र्ासाठी वदै्यकीर् गट नवर्ा र्ोजिा लागू करण्र्ात आली होती. आता 

नद.01.07.2019 ते 30.06.2020 र्ा वषाकनरता सदर र्ोजिेच े िुतिीकरर् करण्र्ाची बाब शासिाच्र्ा 

नवचारािीि होती. 

शासि निर्यर् 

 वदै्यकीर् प्रनतपतूीची नवर्ाछत्र र्ोजिा गटनवर्ा तत्वावर आिानरत आहे. सदर र्ोजिा 

नद.01.07.2019 ते नद.30.06.2020 र्ा कालाविीत सेवानिवृत्त होर्ाऱ्र्ा सवय गट अ, ब, क व ड 

अनिकारी/कर्यचारी व अनिल भारतीर् सेवतेील अनिकाऱ्र्ाांिा सक्तीची राहील. शासकीर् सेवते कार्यरत 

इतर कोर्ताही अनिकारी/कर्यचारी स्वचे्छेिे र्ा र्ोजिेत आवश्र्क तो वार्पषक हप्ता भरुि सहभागी होवू 

शकेल. तसचे नद.30.06.2011 िांतर सेवानिवृत्त झालेला कोर्ताही अनिकारी/कर्यचारी स्वचे्छेिे र्ा 

र्ोजिेत आवश्र्क तो वार्पषक नवर्ा हप्ता भरुि सहभागी होवू शकेल. 

2.  नद.01.07.2019 ते नद.30.06.2020 र्ा कालाविीत सेवानिवृत्त होर्ाऱ्र्ा ज्र्ा 

अनिकारी/कर्यचाऱ्र्ाांिी र्ापवूीच इतर कां पन्र्ाांकडूि वदै्यनकर् नवर्ा पॉनलसी िारर् केलेली आहे, त्र्ाांिा 

नद.09.07.2014 रोजीच्र्ा शासि निर्यर्ातील र्ोजिा सक्तीची राहर्ार िाही, र्ानवषर्ी सांबांिीत आहरर् 

व सांनवतरर् अनिकारी र्ाांिी िात्री करूि सूट द्यावी. 
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3.  सि 2018-19 र्ध्रे् जर्ा झालेल्र्ा एकुर् नप्रनर्र्र् रक्कर् रूपरे् 21.89 कोटीच्र्ा तुलिेत रूपरे् 

23.78 कोटींचे दाव ेर्ांजूर करण्र्ात आले आहेत. तसचे अद्याप पॉनलसीची रु्दत नदिाांक 24/07/2019 

परं्त नशल्ल्क असल्र्ािे, सदर कालाविीत उद्भभवर्ा-र्ा दावर्ाांची सांख्र्ा नवचारात घेता incurred claim 

ratio 125% च्र्ा वर होर्ार आहे.  

4. सदर र्ोजिेची वर्ाप्ती वाढनवण्र्ाच्र्ा दृष्ट्टीिे नद न्र्ु इांनडर्ा ॲश्र्ुरन्स कां पिीिे कार्यरत शासकीर् 

अनिकारी/ कर्यचारी र्ाांच ेपती/पत्िी सर्वते 25 वषे वर्ाच्र्ा र्र्ादेतील दोि अपत्र्ाांचा सर्ावशे र्ोजिेर्ध्रे् 

केला आहे. तसचे वर्ोगटनिहार् नप्रनर्र्र् आकारर्ी करुि सि 2019-20 कनरताच ेसिुानरत नप्रनर्र्र् दर 

िालीलप्रर्ारे् आहेत. सदर दरात 18%  GST चा सर्ावशे आहे. अनिकारी/कर्यचारी र्ाांचे िोंदर्ीच्र्ा वळेी 

परू्य असलेले वर् नप्रनर्र्र् आकारर्ीकरीता ग्राहर् िरण्र्ात रे्र्ार आहे. 

नवर्ा छत्र 
रक्कर् 
 

18-35 वष ेर्ा 
वर्ोगटातील 
कर्यचाऱ्र्ाांसाठी 
नवर्ा हप्ता 

18-35 वषे र्ा 
वर्ोगटातील 
कर्यचाऱ्र्ाांसाठी 
नवर्ा हप्ता 
जीएसटीसह 

36-58 वषे र्ा 
वर्ोगटातील 
कर्यचाऱ्र्ाांसाठी 
नवर्ा हप्ता 

36-58  र्ा 
वर्ोगटातील 
कर्यचाऱ्र्ाांसाठी 
नवर्ा हप्ता 
जीएसटीसह 

58 वषे पेक्षा 
जास्त वर् 
असर्ाऱ्र्ा 
कर्यचारी/सेवा
निवृत्ताांसाठी 
नवर्ा हप्ता 

58 वषे पेक्षा 
जास्त वर् 
असर्ाऱ्र्ा 
कर्यचारी/सेवा
निवृत्ताांसाठी 
नवर्ा हप्ता 
जीएसटीसह 

 कर्यचारी, पती/पत्िी,  
2 अवलांनबत रु्ले  25 वषे 

वर्ाच्र्ा र्र्ादेत 

कर्यचारी, पती/पत्िी ,  
 2 अवलांनबत रु्ले  25 वषे 

वर्ाच्र्ा र्र्ादेत 

कर्यचारी आनर् पती/पत्िी 

रू. 1 लाि 8250 9735 11000 12980 12100 14278 
रू. 2 लाि 9900 11682 15500 18290 17050 20119 
रू. 3 लाि 13200 15576 20000 23600 22000 25960 
रू. 4 लाि 14300 16874 21000 24780 23100 27258 
रू. 5 लाि 19250 22715 25000 29500 27500 32450 
रू.10 लाि 27500 32450 55000 64900 60500 71390 
रू.20 लाि 55000 64900 100000 118000 110000 129800 
 

5. सांदभानिि क्र.4 रे्थील शासि निर्यर्ातील अिुक्रर्ाांक 4, 5, 6, 8, 9 व  10 रे्थील अटी व शती 

पवूीप्रर्ारे्च कार्र् राहतील. तसेच सांदभािीि क्रर्ाांक 5 रे्थील शासि निर्यर्ातील अिुक्रर्ाांक 5 व 7 

रे्थील िर्ूद बाबी पवुीप्रर्ारे्च कार्र् राहतील. 

6. सदर र्ोजिेच्र्ा कार्यपध्दतीबाबत सनवस्तर सूचिा सांचालक (ले व को), रु्ांबई र्ाांिी त्र्ाांचे स्तरावर 

तात्काळ निगयनर्त करावर्ात. 
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7. सदर शासि निर्यर् र्हाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर 

उपलब्ि करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा सांगर्क साांकेताांक क्र. 201907191436188105 असा आहे. 

हा शासि निर्यर् नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्र्ात रे्त आहे.  

                र्हाराष्ट्राच ेराज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदेशािुसार व िावािे,  

 

 
                ( इांद्रनजत गोरे) 
             शासिाच े उपसनचव  
प्रनत, 

1. राज्र्पालाांच ेसनचव.                                                                                                             
2. रु्ख्र्र्ांत्र्र्ाच ेप्रिाि सनचव,                                                                                           
3. सवय र्ांत्री व राज्र्र्ांत्री  र्ाांचे िाजगी सनचव,          
4. र्ा. नवरोिी पक्षिेता, नविािपनरषद 
5. र्ा. नवरोिी पक्षिेता, नविािसभा 
6. सवय नविािपनरषद/नविािसभा सदस्र् 
7. रु्ख्र् सनचव, र्हाराष्ट्र राज्र् 
8. अपर रु्ख्र् सनचव/प्रिाि सनचव/सनचव, सवय र्ांत्रालर्ीि नवभाग ,                                                      
9. प्रिाि सनचव, र्हाराष्ट्र नविािर्ांडळ सनचवालर् (नविािसभा) 
10. प्रिाि सनचव, र्हाराष्ट्र नविािर्ांडळ सनचवालर् (नविाि पनरषद) 
11. सवय नवभागीर् आर्कु्त 
12. सवय नजल्हानिकारी  
13. प्रबांिक, उच्च न्र्ार्ालर् (रु्ळ शािा), रु्ांबई, 
14. प्रबांिक, उच्च न्र्ार्ालर् (अनपल शािा), रु्ांबई,  
15. सनचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आर्ोग, रु्ांबई, 
16. प्रबांिक, लोक आर्कु्त व उप लोक आर्ुक्त र्ाांच ेकार्ालर्, रु्ांबई, 
17. आर्ुक्त, राज्र् निवडर्कू आर्ोग, रु्ांबई 
18. प्रबांिक, र्हाराष्ट्र प्रशासकीर् न्र्ार्ानिकरर्,रु्ांबई/िागपरू/औरांगाबाद 
19. सवय नजल्हा पनरषदाांच ेरु्ख्र् कार्यकारी अनिकारी 
20. र्हालेिापाल-1 (लेिा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, रु्ांबई                                                                                                                    
21.  र्हालेिापाल-1 (लेिा व अिुज्ञेर्ता) र्हाराष्ट्र, रु्ांबई 
22. र्हालेिापाल-2 (लेिा व अिुज्ञेर्ता) र्हाराष्ट्र, िागपरू 
23. र्हालेिापाल-2 (लेिा परीक्षा) र्हाराष्ट्र, िागपरू 
24. निवासी लेिा परीक्षा अनिकारी, रु्ांबई 
25. सांचालक, लेिा व  कोषागारे र्हाराष्ट्र राज्र्, रु्ांबई, 
26. सांचालक, स्थानिक नििी लेिापरीक्षा, रु्ांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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27. सहसांचालक, स्थानिक नििी लेिापरीक्षा, रु्ांबई/परेु्/िागपरू/औरांगाबाद/िानशक/ 
अर्रावती 

28. सहसांचालक, लेिा व कोषागारे कार्ालर्, रु्ांबई/परेु्/िागपरू/औरांगाबाद/िानशक/ 
अर्रावती  

29. सवय नजल्हा कोषागार अनिकारी,  
30. अनिदाि व लेिा अनिकारी, रु्ांबई 
31. अनिदाि व लेिा अनिकारी, वाांदे्र, 
32. सवय र्ांत्रालर्ीि नवभागाच्र्ा अनिपत्र्ािालील नवभाग प्ररु्ि व कार्ालर् प्ररु्ि 
33. सवय र्ांत्रालर्ीि नवभाग, त्र्ाांिा नविांती करण्र्ात रे्ते की, त्र्ाांच्र्ा अनिपत्र्ािालील सवय 

नवभाग प्ररु्ि/कार्ालर् प्ररु्ि र्ाांिा सदर शासि निर्यर्ाची प्रत, त्र्ाांच्र्ा स्तरावरुि 
स्वतांत्रपरे् पाठनवण्र्ात र्ावर्ात. 

34. सवय राजकीर् पक्षाांची र्ध्र्वती कार्ालरे्, र्हाराष्ट्र राज्र् 
35. निवड िस्ती/कार्ासि कोषा प्रशा-4. 

 


		2019-07-19T14:45:21+0530
	INDRAJEET SAMBHAJI GORE




