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7 �ा वतेन आयोगावर आधारीत रा�याम�य �ेनग�मीत केल�ेया म. ना. स.े (सधुारीत वतेन)
�नयम 2019 अ�वय सेवा�नी आपला सधुारीत वतेन �न��तीचा �वक�प 1 म�ह�यात �ावयाचा आह.े
हा �वक�प सधुारीत वतेनसरंचनते के�हा वतेन�न��ती करावयाची याबाबतचा आह,े �यामळुे
01/01/2016 पवु� ज केाही �मळाल,े के�हा �मळाल,े के�हा �नय�ु� झाली, के�हा पदो�ती झाली,
के�हा आ�ासीत �गती योजना �मळाली, �यावळे� कोणता �वक�प �दला होता याचशेी स�या�या
�वक�पाचा काही सबंधं नाही. तो सवा�नी �द 01/01/2016 हाच �ावयाचा आह.े (सोबत नमनुा
जोडलाआह)े
सव�साधारणपण ४े३००, ४४००, ५४००, ६६०० �डे �या म�ॅ��स चा अ�यास केला तर १/१/२०१६
च फायदशेीर आह.े परतं २ू४०० �डे प �ेया बाबतीत काही जणानंा १/७/२०१६ �वक�प फायदशेीर
आह.े ��यकेान आेपापली आकडमेोड क�न पहावी.

01/01/2016 त 3े0/01/2019 पय�त �यानंा आ�ासीत योजन�तग�त लाभ �मळाललेा आह,े
�यानंा न�ान �ेवक�प �ावा लागणार नाही. नवीन 10,20,30 वषा�नी �मळणा-या पदो�ती�या
लाभाचा शासन �नण�य अजनू �नग�मीत झाललेा नाही. (एकाक� पदानंा कोण�या �कार हेा लाभ
�ावयाचा �याचा �नण�य न झालने सेदर शासन �नण�य �नग�मीत हो�यास आणखी काही कालावधी
लाग�याची श�यता आह अेस �ेव� �वभागातील अ�धका-याशंी चच�अतंी समजल)े

आ�ासीत योजनबेाबतीत �यायालयाचा �नण�य झालनेतंर सघंटनचे पेदा�धकारी सलग 3
�दवस जलसपंदा व �व� �वभागातील अ�धका-याशंी चचा� व पाठपरुावा करत आहते. �द.
08/02/2016 रोजी मा. स�चव ला�वेी व सबंधंीत अ�धका-याशंी झाल�ेया चच��माण �ेवभागास
कोणतहेी प�रप�क काढता यणेार नाही. परतं �ूवरीत �व� �वभागाकड �े�ताव पाठवनू �. 6600/
- �डे प लेाग कूरणबेाबत यो�य ती काय�वाही करणचे आे�ासन �मळाल आेह.े �व� �वभागातील
अ�धका-याशंी झाल�ेया चच�नसुार �वधी व �याय �वभागाचा अ�भ�ाय घतेलनेतंरच प�रप�क
�नग�मीत करता यईेल अस सेागं�यात आल वे तसा ��ताव लवकरच �वधी व �याय �वभागाकडे
पाठ�वणचे �ेय�न स�ु आहते. �तनही �वभागाकड सेतत पाठपरुावा राहील याबाबत सभासदानंी
�न���त रहाव.े आजपय�त अ�यतं सयंमान सेभासदानंी सघंटनवेर जो �व�ास दाखवला �याब�ल
आ�ही सव� पदा�धकारी आभारी आहोत. असाच सयंम, �व�वास आणखी काही �दवस ठेवावा.
लढाई अजनू सपंललेी नाही. सव� पा� अ�भय�ंयानंा फरकासह लाभ �मळपेय�त सघंटना �व�थ
बसणार नाही.
जय सघंटना !
क�न� अ�भयतंा सघंटना, महारा� रा�य.


