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महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाकं: संकरणण-1921यप्र.क्र.१55य२०२१यस्वासैक-१ 
हुताांमा राीगुरु जौक, मा ाम कामा मागण, 

मंत्रालय, मंुबई ४०० ०३२. 
न नाकं: 22 नदव्हेंबर, 2022. 

वाजा:- 
१) सामान्य प्रशासन नवभाग, शासन ननणणय क्रमाकं  ननवृव-े२०१2य प्र.क्र.119य2012य 

स्वासैक-१, न नाकं 03.09.२०१4. 
२) सामान्य प्रशासन नवभाग, शासन ननणणय क्रमाकं संनकणण-2005यप्र.क्र.१४१य २००५ 

(2017)य स्वासैक-१, न नाकं 13.03.2019. 
 

प्रस्तावना:- 

 राज्य शासनामार्ण त स्वातंत्र्य सैननकयांयाजं े ीदार ार यानंा शासन ननणणय न नाकं 3 
सप्टेंबर, २०१४ अन्वये सध्या  रमहा रु.10,०००य- इतके स्वातंत्र्यसैननक ननवृनिवतेन अनुज्ञये 
करण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य सैननक ननवृनिवतेनाच्या रकमेत वाढ करणेबाबत नवनवध स्वातंत्र्य 
सैननक संघटना व लदकप्रनतननधर याजंेकाून हदणारर मागणर नवजारात घेऊन ननवृनिवतेनात वाढ 
करण्याजा प्रस्ताव मा.मंनत्रमंाळाच्या मान्यतेसाठर सा र करण्यात आला. मा. मंनत्रमंाळाने न नाकं 
17 नदव्हेंबर, २०२२ रदीर झालेल्या बैठकरमध्ये स र प्रस्तावास न लेल्या मंीुररच्या अनुषंगाने 
शासन ननणणय ननगणनमत करण्याजर बाब शासनाच्या नवजाराधरन हदतर.  

शासन ननणणय:- 

 राज्य शासनामार्ण त स्वातंत्र्य सैननकयांयाजंे ीदार ार यानंा सध्या  ेण्यात येत असलेल्या 
 रमहा रु.10,०००य- इतक्या स्वातंत्र्य सैननक ननवृनिवतेनामध्ये रु.10,०००य- जर वाढ करुन ांयानंा 
 रमहा रु.2०,०००य- (रुपये वरस हीार र्क्त) इतके ननवृनिवतेन  ेण्यास या शासन ननणणयाव् ारे 
मान्यता  ेण्यात येत आहे. हर वाढ न .1 नदव्हेंबर, 2022 पासून लागू राहरल. 

2. तसेज, यानजकाकते सवणश्रर. गणपतराव छदटूीर गभणे व इतर १३ नवरुद्ध महाराष्ट्र शासन 
(नरट यानजका क्रमाकं 1868य2005) प्रकरणर मा.उच्ज न्यायालय, मंुबई खंापरठ यानंर न नाकं 
१४.६.२०१७ रदीर न लेला न्याय ननणणय हा सं भण क्र. २ येथरल न नाकं १३.३.२०१९ रदीरच्या शासन 
ननणणयान्वये सवणज समान प्रकरणर लागू करण्यात आला असून, ांयानुसार राज्यातरल कें द्र शासन 
स्वातंत्र्य सैननकानंा राज्य शासनाच्या  राप्रमाणे ननवृनिवतेन  ेय केले आहे. यास्तव राज्यातरल कें द्र 
शासन स्वातंत्र्य सैननकानंा वररलप्रमाणे वाढरव ननवृनिवतेन अनुज्ञये राहरल.                                                                                                                                                                  
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3. यासाठर हदणारा खजण “मागणर क्रमाकं ए-५, २२३५- सामानीक सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर 
सामानीक सुरक्षा व कल्याण कायणक्रम, १०२, सामानीक सुरक्षा यदीनेखालरल ननवृनिवतेन, (००) 
(०१) स्वातंत्र्य सैननक व ांयाचं्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तर इांया ींना ननवृनिवतेन (२२३५ 
००१५) (अननवायण), 04 ननवृनिवतेननवषयक खजण” या लेखाशरषाखालरल मंीूर ननधरतून 
भागनवण्यात यावा. 

4. हा शासन ननणणय न नाकं 17.11.2022 रदीर मा.मंनत्रमंाळ बैठकरत झालेल्या ननणणयानुसार 
आनण नवि नवभागाच्या अनौपजानरक सं भण क्र. 494/व्यय-४ न नाकं 3.11.2022 अन्वये न लेल्या 
सहमतरने ननगणनमत करण्यात येत आहे. 

5. स र शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून ांयाजा सकेंतांक 202211221659335207 असा आहे. हा आ ेश 
नाीरटल स्वाक्षररने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्रजे राज्यपाल याचं्या आ ेशानुसार व नावाने. 

 

                       ( ल. गद. ढदके ) 
                         सह सनजव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल यांज ेप्रधान सनजव, राीभवन, मलबार नहल, मंुबई  
2. मा.मुख्यमंत्रर यांज ेअपर मुख्य सनजव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा.उपमुख्यमंत्रर याजंे  सनजव, मंत्रालय, मंुबई 
4. सवण मा.मंत्रर य राज्यमंत्रर यांज ेखाीगर सनजव, मंत्रालय, मंुबई 
5. मा. नवरदधर पक्षनेता, नवधान सभा यनवधान पनरष , नवधानभवन, मंुबई 
6. सवण मा. नवधान सभायनवधान पनरष  स स्य, महाराष्ट्र नवधानमंाळ सनजवालय, मंुबई 
7. महालेखापाल १य२ लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र, मंुबईयनागपरू  
8. महालेखापाल १य२ लेखा व पररक्षा महाराष्ट्र, मंुबईयनागपरू  
9. प्रधान सनजव व नवशेष जौकशर अनधकारर-1, सामान्य प्रशासन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
10. सवण नवभागरय आयकु्त  
11. सवण नील्हानधकारर  
12. सवण नील्हा कदषागार अनधकारर 
13. अनध ान व लेखा अनधकारर, मंुबई 
14. ननवासर लेखा पररक्षा अनधकारर, मंुबई 
15. नवि नवभाग अथणसंकल्प ३यअथणसंकल्प १३यव्यय ४, मंत्रालय, मंुबई 
16. नवभागरय संपकण  अनधकारर, मानहतर व ीनसंपकण  महासंजालनालय, मंुबई (प्रनसध् रकनरता) 
17. कक्ष अनधकारर स्वासैक-२य स्वासैक-३ सामान्य प्रशासन नवभाग, मंत्रालय, मंुबई ३२ 
18. ननवा नस्तर (स्वासकै १). 
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