शासकीय ननवासस्थानाचा ताबा असल्यास
उपदानाची रक्कम रोखून ठे वण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन
नवत्त नवभाग

शासन ननणणय क्रमाांकः सेननवे 2012/प्र.क्र.89/सेवा-4
मांत्रालय, मांबई-400 032

तारीख: नदनाांक : 16 फेब्रवारी, 2013

प्रस्तावना –

महाराष्ट्र नागरी सेवा(ननवृत्ती वेतन) ननयम 1982 मधील ननयम 133(5) मध्ये शासकीय ननवासस्थानाशी सांबांनधत
असलेल्या येणे रकमाांचे समायोजन व वसूलीबाबत पढीलप्रमाणे तरतद आहे :

'एखादया नवनशष्ट्ट प्रकरणी, कायणकारी अनभयांत्याला नशल्लक रानहलेल्या लायसन्स फीची रक्कम
ननधानरत करणे शक्य नसेल तर, तो कायणकारी अनभयांता, उपदानाच्या दहा टक्के रक्कम ककवा रुपये एक हजार

याांपैकी जी कमी असेल तेवढी रक्कम पढील सूचना दे ण्यात येईपयंत, रोखून ठे वण्याबाबत कायालय प्रमखाला
कळवील'.

केंद्र शासनाच्या पेन्शन तथा कार्ममक मांत्रालयाच्या नद.19.04.2010 च्या कायालयीन ज्ञापनान्वये

उपदानाची दहा टक्के रक्कम रोखून ठे वावी असा ननणणय घे ण्यात आला आहे . केंद्र शासनाच्या या कायालयीन

ज्ञापनाच्या अनषांगाने शासकीय ननवासस्थानाशी सांबांनधत असलेल्या येणे रकमाांचे समायोजन व वसूलीबाबत
असलेल्या रकमेमध्ये बदल करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती.

शासन ननणणय–
2.

याबाबत शासन आता असा ननणणय घेत आहे की :

अ) शासकीय ननवासस्थानाशी सांबांनधत

असलेल्या येणे रकमाांचे समायोजन व वसूलीच्या अनषांगाने उपदानाच्या दहा टक्के रक्कम रोखून ठे वण्यात
येईल. ब) हा शासन ननणणय आदे श ननगणनमत झाल्याच्या नदनाांकापासून लागू राहील. क) नद.01.01.2006 ते
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शासन ननणणयाच्या नदनाांकापवीची प्रकरणे या सधारणेनसार नवत्त नवभागाच्या मान्यतेने ननकाली काढण्यात
येतील.

3. महाराष्ट्र नागरी सेवा(ननवृत्ती वेतन) ननयम 1982 मधील ननयम 133 (5) च्या नवद्यमान तरतदींमध्ये या

शासन ननणणयाच्या तरतदींपरती सधारणा करण्यात आली आहे असे मानण्यात यावे. या ननयमात रीतसर
सधारणा यथावकाश करण्यात येईल.
4.

शासन असाही आदे श दे त आहे की, जयाांना ननवृतीवेतन योजना लागू केलेली आहे अशा

मान्यता व अनदानप्राप्त शैक्षनणक सांस्था, कृनषत्तरे नवद्यापीठे व त्याांच्याशी सांलग्न असलेली अशासकीय

महानवद्यालये व कृनष नवद्यापीठे यामधील ननवृतीवेतनधारक याांना वरील ननणणय, योग्य त्या फेरफारासह लागू
राहतील.

5. महाराष्ट्र नजल्हा पनरषदा व पांचायत सनमती अनधननयम 1961 (सन 1962 चा महाराष्ट्र अनधननयम

क्रमाांक पाच) च्या कलम 248 च्या परांतकान्वये प्रदान केलेले अनधकार आनण त्यासांबांधीचे इतर सवण अनधकार

याचा वापर करुन शासन असाही आदे श दे त आहे की, वरील ननणणय नजल्हा पनरषदाांचे ननवृनत्तवेतनधारक याांनाही
लागू राहतील.

6. सदर शासन ननणणयाची इांग्रजी प्रत सोबत जोडली आहे.

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201302161255322105 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे .
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महाराष्ट्राचे राजयपाल याांच्या आदे शानसार 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 16:10:57 +05'30'

(र.आ.नागरगोजे)
शासनाचे अवर सनचव
प्रत,
1)

महालेखापाल (लेखा व अनज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मांबई (1000 प्रती),

2)

महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मांबई (5 प्रती),

4)

अनधदान व लेखा अनधकारी, वाांद्रे, मांबई (25 प्रती),

3)

सांचालक, लेखा व कोषागारे, मांबई (5 प्रती),

5)

सांचालक, मानहती व जनसांपकण नवभाग, मांत्रालय, मांबई,(10 प्रती)

6)

मख्य लेखा परीक्षक, स्थाननक ननधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मांबई (10 प्रती),

7)

उप-मख्य लेखा परीक्षक, स्थाननक ननधी लेखा,

8) मांबई/पणे/नागपूर/औरांगाबाद/नानशक/अमरावती (प्रत्येकी 10प्रती),
9)

वनरष्ट्ठ कोषागार अनधकारी, पणे/नागपूर/ औरांगाबाद/ नानशक (प्रत्येकी 15 प्रती),

10) ननवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मांबई (5 प्रती),
11) सवण नजल्हा कोषागार अनधकारी (प्रत्येकी 10 प्रती),
12) सवण नवधानमांडळ सदस्य, नवधानभवन, मांबई
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13) राजयपालाांचे सनचव,
14) मख्य मांत्रयाांचे सनचव,
15) उप मख्य मांत्रयाांचे सनचव,
16) सवण मांत्री व राजय मांत्री याांचे खाजगी सनचव,
17) *नवशेष आयक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्मनकस रोड, नवी नदल्ली,
18) *प्रबांधक,, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा) मांबई,
19) *प्रबांधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),मांबई,
20) *सनचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मांबई,
21) *सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, मांबई,
22) *प्रबांधक, लोक आयक्त व उप लोक आयक्त याांचे कायालय, मांबई,
23) *प्रबांधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरण मांबई/नागपूर/औरांगाबाद
24) मख्य मानहती आयक्त, महाराष्ट्र, मांबई.
25) आयक्त, राजय मानहती आयोग (सवण)
26) सनचव, राजय ननवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, 1ला मजला, मांत्रालयासमोर,
मांबई 400 032

27) सनचव, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय, मांबई
28) ग्रां थपाल, महाराष्ट्र नवधानमांडळ सनचवालय ग्रांथालय, सहावा मजला, नवधान भवन, मांबई
- 400 032. (10 प्रती)

29)

कायाध्यक्ष, महाराष्ट्र पेन्शनसण असोनसएशन, 1449, सदानशव पेठ, 'सांकल्प'
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30) खनजना महाल बोळ, एस.पी.कॉलेज समोर, पणे 411 030
31) ग्रामनवकास व जलसांधारण नवभाग, मांत्रालय, मांबई (25 प्रती),
32) शालेय नशक्षण नवभाग, मांत्रालय, मांबई (25 प्रती),
33) उच्च व तांत्र नशक्षण आनण सेवायोजांन नवभाग, मांत्रालय, मांबई (25 प्रती),
34) कृनष व पशसांवधणन, दग्ध व्यवसाय नवकास व मत्स्य व्यवसाय नवभाग, मांत्रालय, मांबई (25
प्रती),
35) मांत्रालयातील सवण नवभाग,
36) महालेखापाल(लेखा व अनज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (1000 प्रती)
37) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (5प्रती),
38) मांत्रालयाच्या ननरननराळ्या नवभागाांच्या अधीन असलेल्या सवण नवभागाांचे व कायालयाांचे
प्रमख,

39) सवण नवभागीय आयक्त (प्रत्येकी 5 प्रती),
40) सवण नजल्हा पनरषदाांचे मख्य कायणकारी अनधकारी (प्रत्येकी 25 प्रती),
41) सवण नजल्हा पनरषदाांचे अध्यक्ष
42) सवण नजल्हा पनरषदाांचे मख्य लेखा व नवत्त अनधकारी (प्रत्येकी 25 प्रती),
43) नशक्षण सांचालक, महाराष्ट्र राजय, पणे (10 प्रती),
44) तांत्र नशक्षण सांचालक, महाराष्ट्र राजय, मांबई (5 प्रती),
45) सवण नजल्हयाांचे वनरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (नशक्षण) (प्रत्येकी 5 प्रती), सांचालक,
महानगरपानलका प्रशासन, मांबई (5 प्रती),
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46) सवण नवभागीय नशक्षण उप सांचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
47) सवण नवभागीय तांत्र नशक्षण उप सांचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
48) नशक्षण ननरीक्षक, बृहन्मांबई, दनक्षण/उत्तर/पनचचम,
49) सवण प्रशासन अनधकारी, नगरपानलका नशक्षण मांडळ (प्रत्येकी 5 प्रती),
50) सवण महानगरपानलका व नगरपनरषदा, महाराष्ट्र राजय (प्रत्येकी 5 प्रती),
51) सवण नजल्हयाांचे वनरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (नशक्षण) (प्रत्येकी 5 प्रती),
52) कल सनचव, महात्मा फले कृनष नवद्यापीठ, राहरी, नजल्हा अहमदनगर
(10 प्रती),
53) कल सनचव, मराठवाडा कृनष नवद्यापीठ , परभणी (10 प्रती),
54) कल सनचव, पांजाबराव कृनष नवद्यापीठ, अकोला (10 प्रती),
55) कल सनचव, कोकण कृनष नवद्यापीठ, दापोली, नजल्हा रत्नानगरी (10 प्रती),
56) कल सनचव, महाराष्ट्र पश व मत्स्य नवज्ञान नवद्यापीठ, नागपूर (10 प्रती),
57) कलसनचव, डॉ.बाबासाहे ब आांबेडकर तांत्रज्ञान नवद्यापीठ, लोणेर,ेे नजल्हा रायगड (10
प्रती),
58) बहजन समाज पाटी, डी-1 इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मांबई 1 (5 प्रती)
59) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक नां. 1,योगक्षेम समोर, वसांतराव
भागवत चौक,ननरमन पॉईांट , मांबई 20 (5 प्रती)
60) भारतीय कम्यननस्ट पाटी, महाराष्ट्र कनमटी, 314, राजभवन, एस.व्ही.पटे ल रोड,, मांबई 4
( 5 प्रती)
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61) भारतीय कम्यननस्ट पाटी (माक्सणवादी), महाराष्ट्र कनमटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब नमल
पॅलेस, वरळी , मांबई 13 ( 5 प्रती )
62) इांनडयन नॅशनल काँगे्रस, महाराष्ट्र प्रदे श काँग्रेस (आय) सनमती, नटळक भवन,
काकासाहे ब गाडगीळ मागण , दादर, मांबई 25 (5 प्रती )

63) नॅशननलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनणल मागण , ननरमन पॉईांट, मांबई 21 (
5 प्रती )
64) नशवसेना, नशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मांबई 28 (5 प्रती)
65) नवत्त नवभागातील सवण कायासने,
66) ननवड नस्ती, कायासन सेवा-4.
*पत्राद्वारे.

पष्ु ठ 7 पैकी 7

Withholding the amount
of gratuity for Govt.
accommodation

Government of Maharashtra
Finance Department

Government Resolution No.: PEN 2012/C.R.89/SER-4
Mantralaya, Mumbai 400 032
Date: 16th February, 2013

Introduction The provision of adjustment & recovery of dues pertaining to Govt.
accommodation in Rule 133(5) of the Maharashtra Civil Services (Pension) Rules, 1982
is as follows:
If in any particular case, it is not possible for the Executive Engineer concerned
to determine the outstanding license fee, that Executive Engineer shall inform the Head
Office that ten percent of the gratuity or one thousand rupees, whichever is less, may be
withheld pending receipt of further information Ministry of personnel, Public grievances
& Pensions in Government of India has taken a decision to withhold 10% of the amount
of gratuity vide Office Memorandum dated 19.04.2010. It is under consideration of
Government of Maharashtra to modify the amount for adjustment and recovery of dues
pertaining to Govt. accommodation.
Resolution
Government is now pleased to decide:
a) That ten percent of gratuity will be withheld in case of adjustment &
recovery of dues pertaining to Govt. accommodation.
b) The Government resolution will come into force from the date of issue of
this resolution.
c) The proposal arising on account of this decision from 01.01.2006 to the date
of this Government resolution will be finalised as per above decision with
consultation of Finance Department.
2. The existing provisions of Rule 133 (5) of the Maharashtra Civil Services
(Pension) Rules, 1982 in this respect should be deemed to have been amended to the
extent of the provision of this Resolution. A formal amendment to these Rules will be
made in due course.

Government Resolution No.: PEN 2012/C.R.89/SER-4

3.
Government is also pleased to direct that the above decision should,
mutatis mutandis apply to those Pensioners of Recognized and Aided Educational
Institutions, Non-Agricultural Universities and affiliated Non-Government Colleges and
Agricultural Universities etc., 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 Parishadas and Panchayat Samiti’s 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 decisions apply to the pensioners of Zilla Parishadas.
This Government resolution of Maharashtra Government is available at the
website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201302161255322105. 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 16:11:38 +05'30'

R.A.Nagargoje
Under Secretary to Government
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