
 
महानगरपालिकामध्ये  काययरत  अलिकारी  / 
कमयचारी तसेच लिक्षक  व लिक्षकेतर कमयचारी 
याांना राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना िागू 
करण्याबाबत. 

 

                                          महाराष्ट्र िासन 
           नगर लवकास लवभाग 

                    िासन लनर्यय क्रमाांक : सांलकर्य-2021/प्र.क्र.119/नलव-20   
                            हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागय, 
                                      4 था मजिा, मुख्य इमारत,  
                                      मांत्रािय, मुांबई 400 032. 

                                               लदनाांक  :- 22 फेब्रवुारी, 2022. 
 

सांदभय:- 1)  िासन लनर्यय लवत्त लवभाग, क्रमाांक: अांलनयो-1005/126 सेवा 4,  
                  लदनाांक 31.10.2005  

 2)  िासन लनर्यय लवत्त लवभाग, क्रमाांक : अांलनयो-1005  7/18 /सेवा 4,  
       लदनाांक 07.07.2007 
 3)  िासन लनर्यय लवत्त लवभाग,क्रमाांक : अांलनयो-2015/NPS/प्र.क्र 32 / सेवा 4, 
       लदनाांक 06.04.2015 
 4) िासन पत्र क्र. सांलकर्य-2007/प्र.क्र.115/नवी-20, लदनाांक 22.09.2016. 
 ५) िासन लनर्यय लवत्त लवभाग, क्रमाांक : सांकीर्य-2020/प्र.क्र.53/कोषा प्रिा- 4,  
       लदनाांक 07.01.2021. 

प्रस्तावना :- 
1 नोव्हेंबर, 2005 रोजी ककवा  त्यानांतर िासकीय सेवते येर्ाऱ्या कमयचाऱ्याांना राज्य 

िासनाने जुनी पेन्िन योजना ऐवजी पलरभालषत अांिदान लनवृत्तीवतेन योजना (DCPS ) िागू केिी 
आहे.  सन 2015 पासून DCPS योजना कें द्र िासनाच्या नवीन राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) 
मध्ये वगय केिी आहे. परांत ुमहापालिका स्तरावर सदरीि योजना राबवताना एकवाक्यता लदसून येत 
नाही. जसे काही महानगरपालिकाांमध्ये कमयचारी लहस्सा कपात केिा जात नाही. तर काही 
महानगरपालिकाांकडून केिा जातो. तसेच लदनाांक 19.08.2019 च्या लवत्त लवभागाच्या आदेिान्वये 
सवय कमयचारी / अलिकारी तसेच लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी याांना लनयुक्ता 14% अांिदान लदिे 
जात नाही, काही महानगरपालिका लिक्षकाांना लनयुक्ता अांिदान केवळ 5% देतात, राष्ट्रीय 
लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) अांतगयत कपात होते परांतु राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) मध्ये 
कमयचाऱ्याांचे अ्ाप ााते घडडण्यात आिे नाही या सांदभभातत सतत सांबांलित लिक्षक / 
कमयचाऱ्याांकडून िासनाकडे लवचारर्ा होत आहे. त्यामुळे महानगरपालिका कमयचारी / अलिकारी 
तसेच लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी याांच्या लहतासाठी लवत्त लवभागाच्या मागयदियक सूचनाांनुसार सवय 
महानगरपालिकाांमध्ये यासांदभभातत एकवाक्यता असावी यासाठी िासन लनर्यय डेण्याची बाब 
िासनाच्या लवचारािीन होती. 
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िासन लनर्यय :- 
 

महानगरपालिकामध्ये  काययरत  अलिकारी  / कमयचारी तसेच लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी 
याांच्या लहतासाठी लवत्त लवभागाच्या मागयदियक सूचनाांनुसार सवय महानगरपालिकाांमध्ये एकसुत्रीकरर् 
राहरे् आवश्यक आहे. सबब, सवय महानगरपालिका अलिकारी/कमयचारी, लिक्षक व लिक्षकेत्तर 
कमयचारी याांना राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) ाािीि अटी व ितींच्या अिीन राहून िागु 
करण्यात येत आहे. 
 

1) महानगरपालिकाांमध्ये काययरत अलिकारी / कमयचारी तसेच लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी 
इत्यादींना राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) िागू करण्या अगोदर महानगरपालिकाांनी एन.पी.एस. 
रस्ट याांच्या सोबत करारनामा कररे् आवश्यक राहीि. 

2) लनवृत्तीवतेन लनिी लवलनयामक व लवकास प्रालिकरर् आलर् कें लद्रय अलभिेा देाभाि 
अलभकरर् (CRA) - मे एन.एस.लड.एि. याांनी लवलहत केिेल्या काययपध्दतीनुसार कमयचाऱ्याांची 
राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन नोंदर्ी करावी. तद्नांतर महानगरपालिकाांमध्ये लदनाांक 01.11.2005 रोजी 
ककवा त्यानांतर लनयलमत िासन मान्य पदावर लवलहत पद्धतीने लनयुक्त  झािेल्या अलिकारी / 
कमयचारी तसेच लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचाऱ्याांना राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS) मध्ये सामीि 
करून डेता येईि तसेच त्याांचे राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजनेत ााते घडडता यईेि. त्यानांतर त्याांना 
Permanent Retirement Account Number (PRAN) देण्यात याव.े 

3)  महानगरपालिकाांमध्ये लदनाांक 01.11.2005 रोजी ककवा त्यानांतर लनयलमत िासन मान्य 
पदावर लवलहत पध्दतीने लनयुक्त झािेल्या अलिकारी/कमयचारी, लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी 
इत्यादी याांच्या वतेनातुन त्याांच्या लनयुक्तीच्या लदनाांकापासुन मुळ वतेन अलिक महागाई वतेन 
(असल्यास) अलिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १०% दराने कमयचारी अांिदान कपात कराव ेआलर् 
लनयोक्त्याचे अांिदान १0% देण्यात याव.े िासन लनर्यय लवत्त लवभाग लदनाांक 19.08.2019 नुसार 
लदनाांक 01.04.2019 पासनु लनयोक्त्याचे अांिदान १४% ने भरण्यात याव.े सदर अांिदान सी.आर.ए. 
आलर् रस्टी बँक याांना पाठवाव.े  

  ज्या महानगरपालिकाांनी त्याांच्याकडीि कमयचाऱ्याांचे अांिदान १०% दराने अथवा त्यापेक्षा 
कमी दराने कपात करुन त्यावरीि लनयोक्त्याच्या अांिदानासह वा लनयोक्त्याच्या अांिदान 
व्यलतलरक्त स्वतांत्र बँक ाात्यामध्ये मुदत ठेवीमध्ये ठेविे आहे. त्याांनी सदर कमयचाऱ्याांचे अांिदान 
तसेच  त्यावर वळेोवळेी बकेँकडून लमळािेल्या व्याजाच्या रकमा अांतभूयत करुन सी.आर.ए. आलर् 
रस्टी बँक याांना पाठवाव.े 

4)  ज्या अलिकारी, कमयचारी, लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी इत्यादींच्या वतेनातुन १०% पेक्षा 
कमी ककवा जास्त कपात केिी असुन तसेच लनयोक्याचे अांिदान लवलहत दराने लदिे नसेि अिा 
प्रकरर्ी िासन लनर्यय लवत्त लवभाग लदनाांक 06.04.2015 मिीि पलरच्छेद क्र.49 नुसार काययवाही 
करावी. 
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5)  ज्या अलिकारी, कमयचारी, लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी इत्यादींच्या वतेनातुन अांिदान 
कपात केिेिी नाही त्याांच्या बाबतीत मागीि अांिदानाची वसुिी िासन लनर्यय लवत्त लवभाग लदनाांक 
07.07.2007 मिीि पलरच्छेद क्र.16 नुसार करावी. त्यासोबत लनयोक्त्याचे अांिदान लवलहत दराने 
देण्यात याव.े 

6) िासन लनर्यय लवत्त लवभाग क्रमाांक अांलनयो-2015/एनपीएस/प्र.क्र.32 /सेवा- 4  लदनाांक 
06.04.2004 मिीि तरतुदीनुसार कपात केिेिी रक्कम पूवीपासून िासकीय िेाात जमा केल्या 
असतीि अथवा इतर बकेँत ठेवी ठेविे असतीि तर सदरच ेअांिदान थेट राष्ट्रीय लनवृत्ती वतेनात 
वगय करण्याबाबत काययवाही करावी. (याबाबतची नोंदर्ी लनवृत्ती वतेन लनिी लवलनयामक व लवकास 
प्रालिकरर् आलर् मे. एन.एस.डी.एि. ( National Securities Depository Limited) याांच्याकडे 
करावी तसेच अांिदान थेट मे.एन.एस.डी.एि. याांच्याकडे वगय कराव.े) 

7) महानगरपालिकाांमध्ये काययरत महानगरपालिका आयुक्त, अलिकारी/कमयचारी तसेच लिक्षक 
व लिक्षकेत्तर कमचभातरी याांच्यासाठी डीटीए (DTA) म्हर्नू महानगरपालिका आयुक्त याांच्यावर डीटीए 
(DTA) ची जबाबदारी सोपलवण्यात येत आहे,  (DTO) म्हर्नू महानगरपालिका मुख्य िेाा व लवत्त 
अलिकारी अथवा त्याांच्या समकक्ष अलिकारी काम पाहतीि. डीडीओ (DDO)  म्हर्नू सांबांलित 
लवभागातीि लवभागप्रमुा / प्रिासन अलिकारी / लिक्षर्ालिकारी काम पाहतीि. िासन लनर्यय 
लदनाांक 06.04.2015 मध्ये नमुद आलर् त्यानांतर वळेोवळेी सुिालरत केल्यानुसार DTA, DTO, DDO 
याांच्या जबाबदाऱ्या योग्य त्या फेरफारासह िागु राहतीि. 

8)  कें द्रीय देाभाि अभीकरर्ास पलररक्षर् िुल्क अदा कररे्,एकूर् योजनेचा पलरर्ामकारक 
अांमिबजावर्ी व सांलनयांत्रर् कररे्, या योजनेत जमा झािेल्या रक्कमाांचा ताळमेळ डािून कमयचारी 
लनहाय अांिदान रक्कमेची मेळ/जुळर्ी डािरे्/कपात अांिदानाची मालहती कें द्रीय देाभाि 
अलभकरर् व लवश्वस्त बँकेकडे पाठवरे् आलर् तक्रारीचे लनराकरर् कररे् याबाबतची जबाबदारी DTO 
याांची राहीि. 

9) राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजनेच्या ाात्यात जमा करण्यात येत असिेिे अांिदान योग्य 
असल्याची ाात्री दरमहा करण्याची जबाबदारी सांबांलित कमयचाऱ्याची राहीि. त्यामध्ये काही त्रटुी 
आढळल्यास त्याबाबत कमयचाऱ्याने आहरर् व सांलवतरर् अलिकाऱ्यास िेाी लनवदेन देरे् आवश्यक 
आहे. जो कमयचारी याप्रकारे काययवाही करर्ार नाही तो भलवष्ट्यात कोर्तीही तक्रार (कायदेिीर 
काययवाही) करु िकर्ार नाही. 

10)  राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजने अांतगयत अलिकारी, कमयचारी, लिक्षक व लिक्षकेत्तर कमयचारी 
इत्यादींच्या वतेनातुन अलनवाययलरत्या अांिदानाची कपात लवलहत दराने (१०%) आलर् लनयोक्त्याचे 
अांिदान लवलहत दराने (१०% वा १४%) जमा करण्याची जबाबदारी आहरर् व सांलवतरर् अलिकारी 
याांची राहीि. 

11) राष्ट्रीय लनवृलत्तवतेन योजनेच्या घलचत अांमिबजावर्ीसाठी लडपाटयमेंटि नोडि ऑलफसर 
म्हर्नू िासनाचे सहसलचव व घपसलचव स्तरावरीि अलिकाऱ्याांची लनयुक्ती िासनाकडून केिी 
जाईि. तसेच यथोलचत लनयांत्रर्ासाठी क्षते्रीय स्तरावर तसेच  State Controlling Officer (SCO) 
आलर् घपराज्य देाभाि अलभकरर् नेमण्यात येईि. 
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12) लवत्त लवभागाच्या राष्ट्रीय लनवृत्तीवतेन योजना (NPS ) सांदभभाततीि वळेोवळेी लनगयलमत होर्ाऱ्या 
आदेिाांचे पािन होईि याची दक्षता डेण्यात यावी. 

१३) असे प्रमालर्त करण्यात येते की, लवत्त लवभागाने त्याांचे अनौपचारीक सांदभय क्रमाांक 140/ 
सेवा-4, लदनाांक 21.12.2021 अन्वये लदिेल्या सहमतीनुसार लनगयलमत करण्यात येत आहे. 

14) सदर िासन लनर्यय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
घपिब्ि करण्यात आिा असून त्याचा सांकेताांक 202202221732405025 असा आहे. हा आदेि 
लडजीटि स्वाक्षरीने साक्षाांलकत करुन काढण्यात आिा आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाि याांच्या आदेिानुसार व नावाने 

 

 

      ( लप्रयाांका कुिकर्ी-छापवाि े) 
                 घप सलचव, महाराष्ट्र िासन 

प्रलत, 

१)  मा.राज्यपाि महोदय याांचे सलचव, राजभवन, मुांबई 
२) मा.मुख्यमांत्री महोदयाांचे प्रिान सलचव, मांत्रािय मुांबई-32 
३)  मा.मांत्री, नगर लवकास लवभाग याांचे ााजगी सलचव, मांत्रािय मुांबई-32 
४)  मा.राज्यमांत्री, नगर लवकास लवभाग याांचे ााजगी सलचव, मांत्रािय मुांबई-32 
5) सवय मा.सांसद सदस्य / सवय मा.लविीमांडळ सदस्य  
6) अपर मुख्य सलचव, िािेय लिक्षर् लवभाग, मांत्रािय, मुांबई-32 
7) प्रिान सलचव (नलव-१) नगर लवकास लवभाग, मांत्रािय, मुांबई-३२ 
8)  प्रिान सलचव (नलव-२), नगर लवकास लवभाग, मांत्रािय , मुांबई-३२ 
9)  आयुक्त, सवय महानगरपालिका 

   10) आयुक्त तथा सांचािक, नगर पलरषद प्रिासन सांचािनािय, वरळी, मुांबई 
     11)   आयुक्त, लिक्षर् लवभाग, पुरे् 
     12)  लजल्हालिकारी (सवय) 

   13) सवय लजल्हा प्रिासन अलिकारी (नगर लवकास) 
 १4)   मुख्यालिकारी, सवय नगरपलरषद / नगरपांचायती 
 १5)   लनवडनस्ती (नलव-२०). 
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