शासकीय कर्मचाऱ्याच्या /निवृनिवेतिधारकाच्या
र्ृत्यु

िंतर

कुटु ं बनिवृनिवेति

1964

र्ंजुर

करण्यासाठी करावयाच्या अजाचा “िर्ुिा-12”
सुधानरत करण्याबाबत.

र्हाराष्ट्र शासि
नवि नवभाग
शासि निर्मय क्रर्ांक : सेनिवे 2019/प्र.क्र.208/सेवा-4
हु तात्र्ा राजगुरू चौक, र्ादार् कार्ा र्ागम,
नवि नवभाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई-४०० ०३२.
नदिांक: 07/05/2019

शासि निर्मय शासकीय कर्मचाऱ्याचे निधि झाल्यािंतर कुटु ं ब निवृनिवेतिाचा प्रस्ताव र्हालेखाकार
कायालयाकडे िर्ुिा-12 र्ध्ये पाठनवण्यात येतो. तसेच निवृनिवेतिधारकाचे निधि झाल्यािंतर कुटु ं ब
निवृनिवेति सुरू करण्यासाठी कुटु ं ब निवृनिवेतिधारकाकडू ि अनधदाि व लेखा कायालय/ कोषागार
कायालयाकडे अजम केला जातो. या करीता सद्यास्स्ितीत आवश्यक र्ानहती प्रचनलत िर्ुिा-12 र्ध्ये
तसेच इतर िर्ुन्यात सादर करण्यात येते.
2.

सदर प्रचनलत िर्ुिा-12 सद्यास्स्ितीत कालबाह्य झालेला असूि या िर्ुन्यात ई-र्ेल, आधार

काडम क्रर्ांक, र्ोबईल क्रर्ांक अशा काही रकान्यांचा िव्यािे सर्ावेश करर्े तसेच अिावश्यक र्ानहती
कर्ी करूि सदर िर्ुन्याचे सुलभीकरर् करर्े आवश्यक आहे . यास्तव र्ा.र्हालेखाकार यांच्या
सल्ल्यािे िर्ुिा -12 र्ध्ये आवश्यक ते बदल करूि तो सोबतच्या जोडपत्रािुसार सुधानरत करण्यात
येत आहे . तसेच त्यासोबत प्रनतज्ञापि िर्ुिा दे खील सर्ानवष्ट्ट करण्यात येत आहे .
3.

सवम नवभाग प्रर्ुख /कायालय प्रर्ुख यांिी यापुढे र्हालेखापाल कायालयाकडे कुटु ं ब

निवृनिवेतिाचा प्रस्ताव सादर करतािा सुधानरत िर्ुिा-12 चा अवलंब करावा.
4.

अनधदाि व लेखा अनधकारी, सवम कोषागार अनधकारी यांिी सदर बदलाची िोंद घ्यावी. सदर

सुधानरत िर्ुिा-12 व प्रनतज्ञापि या व्यनतरीक्त अन्य कोर्त्याही िर्ुन्यार्ध्ये अनतरीक्त र्ानहतीची
र्ागर्ी कुटु ं ब निवृनिवेतिधारकाकडे करू िये.
सदर शासि निर्मय र्हाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्िळावर
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201905071510485505 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे .
र्हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

INDRAJEET
SAMBHAJI GORE

Digitally signed by INDRAJEET SAMBHAJI GORE
DN: c=IN, st=Maharashtra,
2.5.4.20=6015944fe7d58a83f4a54c43147b5da1e34861e2984e9f793b66f7
249aaa9c1a, postalCode=400032, street=Y-5/66,GOVERNMENT
COLONY,MUMBAI,
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OF MAHARASHTRA, cn=INDRAJEET SAMBHAJI GORE
Date: 2019.05.07 15:22:26 +05'30'

( इंद्रनजत गोरे )
शासिाचे उप सनचव

प्रनत,
1)

र्हालेखापाल (लेखा व अिुज्ञय
े ता)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुंबई,

2)

र्हालेखापाल(लेखा व अिुज्ञय
े ता)-2, र्हाराष्ट्र, िागपूर,
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3)

र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, र्हाराष्ट्र, र्ुंबई,

4)

र्हालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, र्हाराष्ट्र, िागपूर,

5)

संचालक, लेखा व कोषागारे , र्ुंबई,

6)

अनधदाि व लेखा अनधकारी, वांद्रे, र्ुंबई,

7)

संचालक, र्ानहती व जिसंपकम नवभाग, र्ंत्रालय, र्ुंबई,

8)

र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्िानिक निधी लेखा, कोकर् भवि, वाशी, िवी र्ुंबई,

9)

उप-र्ुख्य लेखा परीक्षक, स्िानिक निधी लेखा, र्ुंबई/पुर्े/िागपूर/
औरंगाबाद/िानशक/अर्रावती,

10) वनरष्ट्ठ कोषागार अनधकारी, पुर्े/िागपूर/ औरंगाबाद/ िानशक,
11) निवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, र्ुंबई,
12) सवम नजल्हा कोषागार अनधकारी,
13) सवम नवधािर्ंडळ सदस्य, नवधािभवि, र्ुंबई
14) राज्यपालांचे सनचव,
15) र्ुख्य र्ंत्रयांचे सनचव,
16) सवम र्ंत्री व राज्य र्ंत्री यांचे खाजगी सनचव,
17) *नवशेष आयुक्त, र्हाराष्ट्र सदि, कोपर्निकस रोड, िवी नदल्ली,
18) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय (र्ूळ न्याय शाखा) र्ुंबई,
19) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा),र्ुंबई,
20) *सनचव, र्हाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, र्ुंबई,
21) *सनचव, र्हाराष्ट्र नवधािर्ंडळ सनचवालय, र्ुंबई,
22) *प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, र्ुंबई,
23) *प्रबंधक, र्ुंबई र्हाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायानधकरर् /िागपूर/औरंगाबाद
24) र्ुख्य र्ानहती आयुक्त, र्हाराष्ट्र, र्ुंबई.
25) आयुक्त, राज्य र्ानहती आयोग (सवम)
26) सनचव, राज्य निवडर्ूक आयोग, िवीि प्रशासकीय भवि, 1ला र्जला, र्ंत्रालयासर्ोर,
र्ुंबई 400 032
27) सदस्य सनचव, र्हाराष्ट्र राज्य र्नहला आयोग,गृहनिर्ार् भवि (म्हाडा नबल्डींग), पोट
र्ाळा, वांद्रे पूव,म र्ुंबई 400 051.
28) ग्रंिपाल, र्हाराष्ट्र नवधािर्ंडळ सनचवालय ग्रंिालय, सहावा र्जला, नवधाि भवि,
र्ुंबई - 400 032.
29) कायाध्यक्ष, र्हाराष्ट्र पेन्शिसम असोनसएशि, 1449, सदानशव पेठ, 'संकल्प खनजिा र्हाल
बोळ, एस.पी.कॉलेज सर्ोर, पुर्े 411 030
30) कायमवाह, बृहन्र्ुंबई पेन्शिसम असोनसएशि, वगम क्र.21, तळ र्जला, छनबलदास हायस्कूल,
विर्ाळी हॉलसर्ोर, दादर (प), र्ुंबई-400 028.
31) अध्यक्ष, र्हाराष्ट्र स्टे ट गव्हिमर्ेंट पेंशिसम असोनसएशि बेळगाव, 1091, अिंतशयि गल्ली,
लक्ष्र्ी निवास, दु सरा र्जला, बेळगांव.
32) र्ंत्रालयातील सवम नवभाग,
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33) र्ंत्रालयाच्या निरनिराळ्या नवभागांच्या अधीि असलेल्या सवम नवभागांचे व कायालयांचे
प्रर्ुख,
34) सवम नवभागीय आयुक्त,
35) सवम नजल्हा पनरषदांचे र्ुख्य कायमकारी अनधकारी,
36) सवम नजल्हा पनरषदांचे अध्यक्ष
37) सवम नजल्हा पनरषदांचे र्ुख्य लेखा व नवि अनधकारी,
38) नशक्षर् संचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, पुर्े ,
39) तंत्र नशक्षर् संचालक, र्हाराष्ट्र राज्य, र्ुंबई,
40) सवम नजल्हयांचे वनरष्ट्ठ लेखा परीक्षक (नशक्षर्),
41) संचालक, र्हािगरपानलका प्रशासि, र्ुंबई,
42) सवम नवभागीय नशक्षर् उप संचालक,
43) सवम नवभागीय तंत्र नशक्षर् उप संचालक,
44) कुल सनचव, र्हात्र्ा फुले कृनष नवद्यापीठ, राहु री, नजल्हा अहर्दिगर,
45) कुल सनचव, र्राठवाडा कृनष नवद्यापीठ , परभर्ी,
46) कुल सनचव, पंजाबराव कृनष नवद्यापीठ, अकोला,
47) कुल सनचव, कोकर् कृनष नवद्यापीठ, दापोली, नजल्हा रत्िानगरी ,
48) कुल सनचव, र्हाराष्ट्र पशु व र्त्स्य नवज्ञाि नवद्यापीठ, िागपूर ,
49) कुलसनचव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञाि नवद्यापीठ, लोर्ेरे, नजल्हा रायगड ,
50) कुलसनचव, सोलापूर नवद्यापीठ, सोलापूर,
51) बहु जि सर्ाज पाटी, डी-1 इन्सा हटर्ेंट, आझाद र्ैदाि, र्ुंबई 1
52) भारतीय जिता पाटी, र्हाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक िं. 1, योगक्षेर् सर्ोर, वसंतराव
भागवत चौक,िनरर्ि पॉईंट , र्ुंबई 20
53) भारतीय कम्युनिस्ट पाटी, र्हाराष्ट्र कनर्टी, 314, राजभुवि, एस.व्ही.पटे ल रोड, र्ुंबई 4
54) भारतीय कम्युनिस्ट पाटी (र्ाक्समवादी), र्हाराष्ट्र कनर्टी, जिशक्ती हॉल, ग्लोब नर्ल
पॅलेस, वरळी, र्ुंबई 13
55) इंनडयि िॅशिल कााँग्रेस, र्हाराष्ट्र प्रदे श कााँग्रेस (आय) सनर्ती, नटळक भवि, काकासाहेब
गाडगीळ र्ागम, दादर, र्ुंबई 25
56) िॅशिनलस्ट कााँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवि, फ्री प्रेस जिमल र्ागम, िनरर्ि पॉईंट, र्ुंबई 21
57) नशवसेिा, नशवसेिा भवि, गडकरी चौक, दादर, र्ुंबई 28
58) नवि नवभागातील सवम कायासिे,
59) निवड िस्ती, कायासि सेवा-4.
*पत्राद्वारे.
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शा.नि.नित्त निभाग क्र.सेनििे 2019/प्र.क्र.208/सेिा-4, नििाांक 7 मे , 2019.
सिवसा. 345 मई

नमुना-12 (सुधारित)
[महाराष्ट्र नागरी सेवा (ननवृनिवेतन) ननयम, 1982 मधील ननयम 136 (3) (ए) व (बी) आनि 144 (2) (बी) (एक), सी (तीन) व डी (एक)]
शासकीय कमम चाऱ्याच्या / ननवृनिवेतनधारकाच्या मृत्युनंतर कुटुंब ननवृनिवेतन 1964 मं जूर करण्यासाठी करावयाच्या अजाचा नमुना
कुटुुं ब -तनवृतिवेिनाकतरिा अर्ज (भाग 1)
APPLICATION FOR FAMILY PENSION (PART 1)

प्रति,
मा.अतिदान व लेखा अतिकारी/ कोषागार अतिकारी,
तनवृतिवेिन शाखा, तर्ल्हा.................
अ. क्र. तपशील / PARTICULARS

मारिती / INFORMATION

रनवृरिवेतन प्रदान आदे श क्रमाांक (रनर्गरमत झाला असल्यास)
1

1a

PENSION PAYMENT ORDER NO. (If PPO already
issued by A.G. office)
शासकीय कर्मचारी/निवृनिवेति धारकाचे िाांव व र्ृत्यू नििाांक
Name & Date of Death of Government Servant/
Pensioner
कुटुां ब-रनवृरिवेतनधािक अर्गदािाचे पूर्ग नाव:

2*
FULL NAME OF FAMILY PENSION APPLICANT
निवृनिवेति धारकाशी असलेले िाते
2a
Relationship with the Pensioner
2b* ओळख नचन्ह (Identification Mark)
पत्रव्यविािाचा पिा:
3
CORRESPONDENCE ADDRESS:
4*
5*
6*
7*

8*

निि कोड/PIN Code

मोबाईल/दूिध्वनी क्रमाांक:
MOBILE/TELEPHONE NUMBER:
पयायी मोबाईल/दूिध्वनी क्रमाांक:
ALTERNATE MOBILE/TELEPHONE NUMBER:
ई-मेल:
E-MAIL:
पॅन क्रमाांक:
PAN No:
आधाि क्रमाांक (वैकल्ल्पक):
UIDAI AADHAR NUMBER (OPTIONAL):

9*
10

र्न्मरदनाांक:
DATE OF BIRTH:
निवृिीवेति धारकासोबत सांयुक्त खाते आहे नकांवा कसे (If
Joint account with the Pensioner)

DD/MM/YYYY
Yes

कुटुां ब-रनवृरिवेतनधािक अर्गदािाच्या बँक खात्याचा तपशील:
BANK ACCOUNT DETAILS OF FAMILY
PENSION APPLICANT:
11

बँकेचे नाव: / BANK NAME:
शाखे चे नाव: / BRANCH:
खाते क्रमाांक: / ACCOUNT NUMBER:
MICR:
IFSC CODE:
मी याद्वािे असे प्ररतज्ञारपत कितो/किते की, विील अ.क्र. १ ते ११ मधील भिलेली मारिती अचूक व बिोबि

12

आिे .

I HEREBY DECLARE THAT INFORMATION PROVIDED IN SR.NO.1 TO 11 IS CORRECT & TRUE

* कुटुुं बनिवत्तीवे
ृ् तिधारक अज्ञाि /निव्ाुं ग असल्यास सिर निकाणी त्याच्या पालकाची मानिती भरावी.
If the family pensioner is minor/ Disabled, information of the gardian may be provided.

अर्जिाराची सिी / अुंगिा
SIGN / THUMB IMPRESSION

कुटुुं ब-निवृनिवेतिाकनिता अर्ज (भाग 2)
APPLICATION FOR FAMILY PENSION (PART 2)
डाव्या हाताच्या सवव बोटाांचे ठसे (फक्कत आिार क्रमाांक नसणाऱया कुटुां ब-त्रनवृत्रिवेतनिारक अजवदारासाठी)
FINGER IMPRESSIONS OF LEFT HAND (ONLY FOR FAMILY PENSION APPLICANT WHO DO NOT HAVE AADHAR NUMBER)

13*

करं गळी / PINKY

अनामिका / RING

िध्यिा / MIDDLE

तर्जनी / INDEX

अंगठा / THUMB

राजपत्रित अत्रिकारी ककवा अ.क्र. ११ मध्ये केलेल्या नमूद बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाांचे साक्ाांकन
AFFIRMATION BY GAZETTED OFFICER OR BRANCH MANAGER OF THE BANK STATED IN SR.NO.11
स्वाक्री
(छायात्रचिावर राजपत्रित अत्रिकाऱयाांची

1)

ककवा बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाची सही,

पारपत्र आकाराचे
छायाचचत्र
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH

2)

पदनाम व कायालयीन त्रशक्कक्कयासह गोल त्रशक्कका)

(SIGN, OFFICIAL STAMP AND ROUND
SEAL OF GAZETTED OFFICER OR
BANK MANAGER ON PHOTOGRAPH)

3)
मी आज त्रदनाांक ........................रोजी याद्वारे असे प्रमात्रणत करतो/ करते की वरील छायात्रचिातील श्री./ श्रीमती..........................
.............................................................................................याांना मी ओळखतो व अ.क्र. १३ मिील सवव बोटाांचे ठसे
14 आत्रण अ.क्र. १४ मिील नमुना सह्या ककवा डाव्या अांगठ्याचे ठसे माझ्या समक् केले आहे त.
DATE:....................... TODAY I HEREBY AFFIRM THAT I RECOGNISE SHRI./SMT......................................
..........................................................................................................OF THE ABOVE PHOTOGRAPH AND
HE /SHE HAS GIVEN ALL FINGER IMPRESSIONS LISTED IN SR.NO.13 ALONGWITH SPECIMEN SIGNATURES/
FINGER IMPRESSIONS IN SR. NO.14 IN MY PRESENCE.

राजपत्रित अत्रिकाऱयाांची ककवा बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाची सही,
कायालयीन त्रशक्कक्कयासह गोल त्रशक्कका

SIGN, STAMP AND ROUND SEAL OF GAZETTED OFFICER

OR BANK MANAGER
अ.क्र. १४ मध्ये साक्ाांकन करणाऱया राजपत्रित अत्रिकाऱयाची / बँकेच्या व्यवस्थापकाची मात्रहती: /
DETAILS OF AFFIRMING GAZETTED OFFICER OR BANK MANAGER OF SR.NO.14:
अत्रिकाऱयाचे नाव
NAME OF OFFICER
पदनाम
15 DESIGNATION
कायालयाचे /बँकेचे नाव
NAME OF THE OFFICE/BANK
कायालयाचा/ बँकेचा पूणव पिा
DETAILED ADDRESS OF
OFFICE/BANK

प्रतिज्ञापन

प्रति,
अतिदान व लेखा अतिकारी/कोषागार अतिकारी, तिल्हा.................................

(1) मी, असे प्रतिज्ञापन दे िो/दे िे की, पुनर्वििाह केल्यास त्याची मातहिी त्ितिि अतिदान ि लेखा कायालय / कोषागाि कायालयास कळतिण्याची जबाबदािी माझी िाहील.
(फक्ि तििुिाच्या बाबिीि)
(2) मी, प्रमातिि कििो /कििे की, मी िाज्य/केंद्रीय सेिेि /शासन प्राप्िानुदान संस्था/ महामंडळ इत्यादी च्या सेिेि तनयुक्ि/पुनर्वन युक्ि नाही.
ककवा
(3) मी, असे कळतििो/ कळतििे की, मी तदनांक.......................................पासून खालील कायालयाचे सेिेि नोकिी कििो/कििे.
(कायालयाचे संपि
ू ण नाि ि पत्ता दे ण्याि यािा).:................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
(4) मी, ििील क्र. (2)मिील कोित्याही कायालयाि नोकिी किीि नाही.
(5) दििषी माहे नोव्हें बि मध्ये हयािीचा दाखला, पुनर्वििाह, पुनर्वनयुक्ि/तनयुक्िी याबाबिची िार्वषक/सहामाही प्रमािपत्रे देण्यासंबंिीच्या सिण अीी मला मा्य हहे ि.
(6) मी, याद्वािे कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा सादि केलेल्या अजािील अ.क्र. 10 मध्ये नमूद केलेल्या बँकेला माझ्या ििीने माझी तनिृतत्तिेिनाची िक्कम बँकेिील माझ्या
एकाच नािाच्या बचि खात्यािि जमा किण्यासाठी, स्िीकािण्याचा प्रातिकाि दे ि असून त्यातशिाय बँकेने माझ्या ििीने तनिृतत्तिेिन स्स्िकािल्याबद्दल तदलेली पाििी
म्हिून बक
ँ े ने पासबुक ककिा बँक स्ीे ीमेंी मिील तदलेली नोंद ही कायद्याने ग्राह्य समजण्याचाही प्रातिकाि दे ि हहे .
(7) मी, कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा सादि केलेल्या अजािील अ.क्र. 11 मध्ये नमूद केलेले बँक खािे पिस्पि इिि बँकेि ककिा शाखेि ट्रा्सफि करून घेिाि नाही. मला
माझे तनिृतत्तिेिन इिि बँकेि / बँक-शाखेि / इिि कोषागािामाफणि हिे असल्यास तितहि पद्धिीने योग्य त्या कागदपत्रांसह अतिदान ि लेखा कायालय / कोषागाि
कायालयास अजण सादि किीन.
(8) मी, कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा सादि केलेल्या अजािील अ.क्र. 11 मध्ये नमूद केलेल्या बँक खािे क्रमांकाि बदल ककिा सुिाििा झाल्यास िसेच अजाि सादि
केलेल्या इिि मातहिीि बदल ककिा सुिाििा झाल्यास तितहि पद्धिीने योग्य त्या कागदपत्रांसह अतिदान ि लेखा कायालय / कोषागाि कायालयास अिगि किीन.
(9) मी, याद्वािे प्रतिज्ञातपि कििो/कििे की, मला काही जादा िक्कम तदली गेली िि िी िक्कम मी हति माझे िािस हति उत्तिातिकािी यांना शासनाला पिि किण्याचे
दातयत्ि पत्किलेले हहे . िसेच तनिृतत्तिेिन हे केिळ हयािीिच दे य असल्याने माझ्या मृत्यूची मातहिी अतिदान ि लेखा कायालय / कोषागाि कायालयास ि अ.क्र. 11
मध्ये नमूद केलेल्या बँकेला लिकिाि लिकि ि कोित्याही पतिस्स्थिीि मृत्यूच्या तदनांकापासून एक मतह्याच्या हि कळतिण्याची जबाबदािी माझ्या िािस हति
उत्तिातिकािी यांची िाहील.
(10) कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनािून हयकि भििा किण्याची जबाबदािी माझी असल्याने कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनािून उगम हयकि कपाि किण्याि हलेली नाही ही बाब मला
ज्ञाि हहे .
(11) तनिृतत्तिेिनतिषयक सिण सूचना, तनयम, अीी ि शिी, प्रतिज्ञापन मला मा्य हहे ि. मी कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा सादि केलेल्या अजाि सादि केलेली सिण मातहिी
खिी हहे , िी चुकीची अथिा खोीी असल्यास मी कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा अपात्र समजून काििाईस पात्र िाहील.
तदनांक:
तठकाि:

हपला/हपली ,

कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनिािक अजणदािाची सही/अंगठा
पूिण नाि:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

सूचना / तनयम

(अ) कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा अजण सादि किण्यापूिी मूळ तनिृतत्तिेिनिािकाच्या मृत्यूबाबि मृत्यू नोंदिी दाखल्याच्या मूळ प्रिीसह अजण सादि कििे अतनिायण िाहील.
(ब) मूळ तनिृतत्तिेिनिािकाच्या मृत्यूनंिि त्यास अतिप्रदातनि झालेल्या िकमेची िसुली होईपयंि कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा केलेल्या अजांिि कायणिाही केली जािाि
नाही.
(क) कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा अजण सादि किण्यापूिी कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनिािक अजणदािांनी त्यांचे एकाच नािाचे बचि खािे संबंतिि कोषागाि कक्षेिील महािाष्ट्ट्र
शासनाने तनिृतत्तिेिन प्रदानास प्रातिकृ ि केलेल्या बँकेच्या शाखेि उघडािे. (याि सिण िाष्ट्ट्रीयीकृ ि ब ँका, काही खासगी ि सहकािी बँकांचा समािेश हहे ).
(ड) सिण स्िंभांमिील मातहिी भििे अतनिायण हहे . अपात्र, अिैि, खोट्या, अपूिण, चुकीच्या, तदशाभूल कििाऱ्या हति फाीलेल्या अजांिि कायणिाही केली जािाि
नाही. िसेच असे अजण अस्िीकाि किण्याचा अतिकाि अतिदान ि लेखा कायालय / कोषागाि कायालयास िाहील. या अजासोबि कुठलीही कागदपत्रे अथिा त्याच्या
छायांतकि प्रिी जोडण्याची हिश्यकिा नाही.
(ई) कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनिािक अजणदािांनी त्यांचे नाि त्यांच्याकडील मूळ तनिृतत्तिेिन प्रदान हदे शाि कुीुं ब-तनिृतत्तिेिनाकतििा नामांतकि असल्याची खात्री किािी.
िसेच नाि नसल्यास / नािाि िफािि असल्यास योग्य दुरुस्िीनंििच अजण सादि किािा.

DECLARATION
To,
Pay & Accounts Officer/ Treasury Officer, Dist…………….
(1) I hereby declare that I have not been re-married and I undertake to report such an event promptly to the Pay & Accounts
Office / Treasury Office.(Applicable in case of widower)
(2) I hereby declare that I have not been serving in any capacity either in a Government Department / Office, company,
corporation, autonomous body or Society of Central or State Government or Union Territory or a Local Fund.
OR
(3) I hereby declare that I have been employed/re-employed in the Office (Name and address)…………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
(4) I declare that I have not accepted any employment as listed in Sr.No.2 above.
(5) I hereby accept all terms and conditions of furnishing yearly life certificate, non-employment / re-employment certificate and
certificate of non-remarriage.
(6) I hereby authorize the bank listed in Sr.No.11 of family pension application to accept all my pensionary benefits on my
behalf and deposit that sum in my single bank account. I also accept that pension entry recorded in the Bank Pass-book or
bank statement to be treated as the receipt of successful pension payment.
(7) I hereby declare that I will not transfer/close the bank account listed in Sr.No.11 of family pension application. In case I
wish to get it transferred to another bank/ branch/ other treasury, I will apply and furnish all necessary documents.
(8) I hereby undertake to inform Pay & Accounts Office / Treasury Office immediately about change(s)/correction(s) in the
bank account number listed in Sr.No.11 of family pension application, I will apply at Pay & Accounts Office/ Treasury Office
and furnish all necessary documents.
(9) I hereby declare that, Me, My legal heirs and Nominees hereby agree to return the amount over-paid amount in case of any
overpayment of pension. As the pension is payable for life-time only, it will be responsibility of my legal heirs and nominees to
intimate the death to Pay & Accounts Office / Treasury Office and bank listed in Sr.No.11 of family pension application.
(10) I understand that the payment of Income Tax is my responsibility and no Income Tax is deducted at source from my
family pension.
(11) I hereby accept all rules, terms and conditions laid down in respect of pension. All the information provided in family
pension application is true and correct, and I am also aware that in case it is found false or incorrect, I will be liable for action.
Date:

Yours,

Place:
Signature/Thumb of family pension applicant
Name:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTICE / RULES
(A) It is mandatory to submit death intimation alongwith original death certificate before applying for family pension.
(B) No action will be taken on family pension application unless amount overpaid to the pensioner is recovered.
(C) Before applying for family pension it will be mandatory for family pension applicant to open a single bank account in the
bank authorized by Govt. of Maharashtra for pension payment within the jurisdiction of concerned treasury. (It includes all
nationalized banks, some private and co-operative banks).
(D) All columns are mandatory. Ineligible, illegal, falsified, incomplete, wrong, misguiding and torn applications will not be
processed. Pay & Accounts Office / Treasury Office reserves the right to deny any such applications. There is no need to
attach supplementary documents or photocopies thereof with the application.
(E) Family pension applicant must ensure that his/her name has been included as a family pension nominee in his/her portion
of Pension Payment Order. If the name is not included or it is misspelt, proper inclusion/correction must be done before
applying for family pension.

