भविष्य वििाह विधीच्या िर्गणीदाराांसाठी ठे ि
सांलग्ि विमा योजिेमध्ये सुधारणा.

महाराष्र शासि
ग्राम विकास विभार्
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25, बाांधकाम भिि, मर्गबाि पथ,
फोर्ग , मुांबई-400 001.
तारीख: 07 ऑर्स्र्, 2013.
िाचा :1) शासि आदे श ग्रामविकास विभार् क्र.पीआरएफ-1075/16372/11,
वदिाांक 11 ऑर्स्र्, 1975.
2) शासि आदे श ग्रामविकास विभार् क्र. जीपीएफ-1087/सीआर 2823/17,
वदिाांक 1 जूि, 1987.
3) शासि विणगय, ग्रामविकास विभार् क्र.जीपीएफ-1090/सीआर 672/17,
वदिाांक 18 मे, 1991.
4) शासि शुध्ध्दपत्रक, ग्रामविकास विभार् क्र. जीपीएफ-1090/सीआर 672/17,
वदिाांक 13 ऑर्स्र्, 1991.
5) शासि विणगय, ग्रामविकास ि जलसांधारण विभार्, क्र.भविवि-1004/प्र.क्र.01/आस्था-11,
वदिाांक 23 माचग, 2004.
6) शासि पवरपत्रक, सामान्य प्रशासि विभार्, क्र.भविवि-1012/25/प्र.क्र.133/12/13-अ,
वदिाांक 15 जािेिारी, 2013.
शासि विणगय:भविष्य वििाह विधी िर्गणीदाराांच्या कुर्ु ां वबयाांिा विशेष सामावजक सुरक्षा वमळािी आवण शासकीय
कमगचा-याांिा तयाांच्या भविष्य वििाह विधीमधील बचत िाढविण्यास उत्तेजि वमळािे या हेतूिे ठे ि सांलग्ि
विमा योजिा वदिाांक 1 एवप्रल, 1975 पासूि सुरु करण्यात आली आहे. ही योजिा महाराष्र सिगसाधारण
भविष्य वििाह विधी वियमािलीतील वियम 30 मध्ये अांतभूत
ग करण्यात आली आहे. ही योजिा वजल्हा
पवरषद कमगचा-याांिा िर िमूद केलेल्या वदिाांक 11 ऑर्स्र्, 1975 च्या शासि आदे शान्िये लार्ू
करण्यात आली आहे. उपरोक्त सां.क्र.5 येथील शासि विणगयान्िये ठे ि सांलग्ि विमा योजिेच्या
सांदभातील वित्तीय मयादे त वजल्हा पवरषद कमगचा-याांच्याबाबतीत सुधारणा करण्यात आली आहे .
2.

सहाव्या िेति आयोर्ाच्या वशफारशीिुसार वजल्हा पवरषद कमगचा-याांिा वदिाांक 1/1/2006

पासूि सुधारीत िेतिश्रेणी लार्ू केली आहे . सां.क्र. 6 येथील शासि पवरपत्रकान्िये शासकीय
कमगचा-याांच्या बाबतीत ठे ि सांलग्ि विमा योजिेच्या िेतिश्रेणीत सहाव्या िेति आयोर्ािुसार सुधारणा
केल्या आहेत. तयामुळे सां.क्र.5 येथील शासि विणगयात िमूद करण्यात आलेल्या ठे ि सांलग्ि विमा
योजिेच्या सांदभातील िेतिश्रेणी पुढीलप्रमाणे सुधारण्यात येत आहेत
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ठे ि सांलग्ि विमा योजिेखालील दे य अवतवरक्त रकमेची कमाल मयादा रु.60,000/- इतकी
आहे. सदर दे य अवतवरक्त रक्कम वमळण्यास पात्र होण्यासाठी िर्गणीदार असलेल्या वजल्हा पवरषद
कमगचा-याच्या खाती जमा असलेली िर्गणीची वशल्लक रक्कम तयाच्या मृतयूच्या विकर्पूिीच्या तीि
िषामध्ये कोणतयाही िेळी पुढील मयादे पेक्षा कमी असणार िाही.
(एक)

िेतिश्रेणीमधील पे बँड -2 (रु.9300-34800) ककिा तयािरील पद धारण करणारे आवण
प्रवत मवहिा रु.4800/- िा अवधक ग्रेड पे घेणा-या िर्गणीदाराच्या प्रकरणी रु.25,000/-

(दोि) िेतिश्रेणीमधील पे बँड -2 (9300-34800) मध्ये पद धारण करणारे आवण प्रवत
मवहिा रु.4200/- िा अवधक परांतु प्रवत मवहिा रु.4800/- पेक्षा कमी ग्रेड पे
घेणा-या िर्गणीदाराच्या प्रकरणी रु.15,000/(तीि) िेतिश्रेणीमधील पे बँड -2, पे बँड-1 ककिा पे-बँड 1 S (रु.4440-7440) मध्ये पद धारण
करणारे आवण प्रवत मवहिा रु.1400/- िा अवधक परांतु प्रवत मवहिा रु.4200/- पेक्षा
कमी ग्रेड पे घेणा-या िर्गणीदाराच्या प्रकरणी रु.10,000/(चार) िेतिश्रेणीमधील पे बँड-1 S (रु.4440-7440) मध्ये पद धारण करणारे आवण प्रवत मवहिा
रु.1300/- िा अवधक परांतु प्रवत मवहिा रु.1400/- पेक्षा कमी ग्रेड पे घेणा-या
िर्गणीदाराच्या प्रकरणी रु.6,000/िर्गणीदारािे मृतयूलर्तपूिीच्या 3 िषामधील जास्तीत जास्त कालािधी ज्या िेतिश्रेणीतील
पदािर व्यतीत केला असेल तया िेतिश्रेणीस िरीलप्रमाणे विवित केलेली वकमाि मयादा तया
िर्गणीदारास लार्ू होईल.
3.

हे आदे श सामान्य प्रशासि विभार्ाच्या अिौपचावरक सांदभग क्रमाांक : 88/13-अ, वदिाांक

2/7/2013 अन्िये तया विभार्ािे वदलेल्या सहमतीिे विर्गवमत करण्यात येत आहेत.
4.

सदर शासि विणगय महाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर

उपलब्ध करण्यात आला असूि तयाचा सांकेताक 201308071421248620 असा आहे . हा आदे श
वडजीर्ल स्िाक्षरीिे साक्षाांवकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शािुसार ि िािािे.
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(र्.के.रहार्े )
उपसवचि, महाराष्र शासि
प्रत,
1.

सिग विभार्ीय आयुक्त,
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सिग वजल्हा पवरषदाांचे मुख्य कायगकारी अवधकारी,
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महालेखापाल, महाराष्र-1, मुांबई,

4.

महालेखापाल, महाराष्र-2, िार्पूर,

5.

मुख्य लेखा पवरक्षक, स्थाविक विधी लेखा, कोकण भिि, ििी मुांबई

6.

उप मुख्य लेखा पवरक्षक, स्थाविक विधी लेखा, मुांबई, पुणे, िावशक, अमरािती,िार्पूर,

7.

कायासि -13 अ, सामान्य प्रशासि विभार्, मांत्रालय, मुांबई-32.

8.

वित्त विभार्, मांत्रालय, मुांबई

9.

मांत्रालयीि इतर विभार्,

10. कायासि क्र.आस्था-5, आस्था-8, आस्था-9, आस्था-10, आस्था-12, वित्त-1,
ग्रामविकास ि जलसांधारण विभार्,
11. वििड िस्ती आस्था-11.
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