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प्रनि ,
मा.आयुक्त तथा संचालक,
नगरपररषद प्रशासन संचालनालय,
शासकीय पररवहन सेवा इमारत,
ततसरा मजला सर पोचखानवाला मागग,
वरळी, मंुबई ४०० ०३०.
ववषय : िगरववक स ववभ ग ि क ययरि सांवगय कर्यच -य ांचे सेव र्य आयडी िय र करणे व तय ांि ल गू
असलेली र ष्ट्रीय निवत्त
ृ ीवेिि (National Pension Scheme) योजिेब बि.
सांदभय : १) ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र शासन तनर्गय क्र. अंतनयो १००५/१२६/सेवा-४ दद. ३१/१०/२००५.
२) ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र शासन तनर्गय क्र. अंतनयो २०१२/प्र.क्र.९६ सेवा-४ दद. २१/०८/२०१४.
३) ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र शासन तनर्गय क्र.अंतनयो २०१५/(NPS)/प्र.क्र.३२/सेवा-४
दद. ०६/०४/२०१५.
र् . र्होदय / र्होदय ,
आम्ही खाली सही करर्ारे , सववनय तनवेदन करतो की, उपरोक्त संदभाांककत ववषयान्वये आमची तनयक्
ु ती
महाराष्ट्र नगरपररषद राज्यस्तरीय सेवा संवगग अंतगगत मा. जजल्हाधिकारी व तद्नंतर मा.आयुक्त तथा संचालक,
नगरपररषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचे आदे शान्वये करण्यात आली आहे. आमचे तनयुक्ती
आदे शानस
ु ार महाराष्ट्र शासनाने राज्यशासनाच्या सेवेत १ नोव्हें बर २००५ रोजी ककवा त्यानंतर तनयक्
ु त होर्ा-या
कमगचा-यांसाठी जुन्या पें शन योजने ऐवजी लागु केलेली पररभावषत अंशदान तनवत
ृ ी वेतन योजना (Defined
Contribution Pension System) लागू राहील असे नमुद आहे.
तसेच संदभग क्र. २ नुसार महाराष्ट्र शासनाने पररभावषत अंशदान तनवत
ृ ी वेतन योजना (Defined
Contribution Pension System DCPS) ऐवजी केंद्रशासनाची राष्ट्रीय तनवत्त
ृ ी वेतन योजना (National Pension
Scheme NPS) लागू केली आहे.
तसेच सदर तनवत्त
ृ ीवेतन योजना लागु करर्े करीता संदभग क्र. ३ मध्ये नमुद केलेल्या कायगपद्ितीची
अंमलबजावर्ी आहरर् व संववतरर् अधिकारी (DDO) व सहाय्यक आहरर् व संववतरर् अधिकारी (ADDO) यांचे
मार्गतच करर्े आवश्यक आहे. याकरीता सवगप्रथम सेवाथग प्रर्ालीमिे आमची पदे तनमागर् करर्े गरजेचे आहे. तसेच
संबधित DDO व ADDO यांचे सेवाथग प्रर्ाली मिील लॉगीन आयडी मिून आमचे सेवाथग आयडी तयार करर्े

बंिनकारक आहे. जेर्ेकरुन त्या आयडीतुन आमचे तनवत्त
ृ ीवेतन अंशदानाच्या कपाती वेळोवेळी NPS खात्यात जमा
करता येतील.
नगर ववकास ववभागा मध्ये सन २०१३ पासुन संवगग कमगचारी कायगरत आहे त. सदयजस्थतीत बहुतांश
कमगच्याऱयांच्या वेतनातून पररभावषत अंशदानाची रक्कम व नगरपररषद/नगरपंचायत यांचा दहस्सा संबंधित
नगरपररषद/नगरपंचायतीने उघलेल्या एका बॅक खात्यामध्ये जमा केला जातो. सदर रक्कम संबधित
नगरपररषद/नगरपंचायत यांच्या बॅक खात्यात पडून आहे. त्यावर कमगचारी यांना गुंतवर्ुकीवरील कोर्तेही लाभ
जमा होत नसून तनवत्त
ृ ी-पश्चात एकमेव उपजीववकेचे सािन असलेल्या रकमेवरील लाभावर याचा अतनष्ट्ट पररर्ाम
होत आहे . सदर रक्कम अंशदान तनवत
ृ ीवेतन योजना (Defined Contribution Pension System DCPS) व
त्यायोगे राष्ट्रीय तनवत्त
ृ ीवेतन योजना (National Pension Scheme NPS) खाते काढूर् त्यावर जमा करर्े
आवश्यक आहे. तसेच संवगग कमगचारी यांना योग्य गुंतवर्ुक म्हर्जे NPS मध्ये गुंतवर्ुक न झाल्याने होर्ाऱया
तोटयाबाबत तनर्गय घेऊन त्याची भरपाई करर्े आवश्यक आहे. तरी आमचे एनपीएस खाते लवकरात लवकर उघडले
गेल्यास सध्या होर्ारे नुकसान टाळता येर्े शक्य आहे.
नगर ववकास ववभागामिील सन २००५ पुवीचे कमगचारी ज्यांचे सन २००८, २०१०, २०१२ मध्ये मा. आयुक्त
तथा संचालक, नगरपररषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई यांचे मार्गत संवगागत समावेशन झालेले आहे. सदर
कमगचा-याना जुनी पेंशन योजना लागु आहे. परं तु सदरचे कर्यच री य ांचे सेव निवत्त
ृ झ ल्य िांिर सेव र्य प्रण ली र्धुि
सेव र्य क्रर् ांक िय र करणे गरजेचे असिे जेणेकरुि सदर कर्यच -य ि तय ांचे सेव निवत्त
ृ ी िांिरचे ल भ सहज मर्ळु
शकिील. (उद . पेंशि, उपद ि चे बील, रज रोखीकरण इ.) य करीि तय ांच सेव र्य प्रण ली र् र्यि सेव र्य क्रर् ांक
िय र करणे आवश्यक आहे.
NPS योजना आम्हाला लागू असून सुद्िा याची अंमलबजावर्ी अद्याप पावेतो करण्यात आलेली नाही.
शासनाने जन
ु ी तनवत्त
ु े सेवातनवत्त
ृ ी वेतन योजना बंद केल्यामळ
ृ ी अखेर NPS मिे जमा झालेले अंशदान हे आमचे
उपजजवीकेचे एकमेव सािन राहर्ार आहे. त्यामुळे याप्रकरर्ाचे गांभीयग आपर् कमीत कमी आमची पदे सेवाथग
प्रर्ालीत संममलीत करुन NPS खात्यात अंशदानाची रक्कम भरण्याची व्यवस्था करर्े आवश्यक आहे . जोवर NPS
खात्यात तनयमा नस
ु ार तनयमीत तनवत्त
ृ ी अंशदान जमा होत नाही, तोवर त्याचे कोर्तेही लाभ ममळर्ार नाहीत.
उपरोक्त नमद
ू मागर्ीनस
ु ार खालील र्ख्
ु य र् गणय ांची त्वररत पत
ू गता करून ममळावी.
१. सेवाथग प्रर्ालीमध्ये नगरपररषद/नगरपंचायती मध्ये कायगरत संवगागतील कमगचारी यांचे सेवाथग
क्रमांक तयार करून संवगग कमगचाऱयांची मादहती सेवाथग प्रर्ाली मध्ये समाववष्ट्ट करण्यात यावी.
२. सेवाथग प्रर्ालीत नव्याने स्थापन केलेली तथा भरती केलेली पदे संममलीत करर्े तसेच DDO व
ADDO तनजश्चत करर्े आवश्यक आहे. सदर प्रकीया केल्यास दर मदहन्याला कमगचारी यांचे कपात
केलेले वेतन व नगरपररषद/नगरपंचायत यांचे अंशदान NPS खात्यात जमा होऊन कमगचारी यांना
गुंतवर्ूकीचे लाभ ममळतील आणर् भववष्ट्यात सरकावरही याबाबतचा बोजा पडर्ार नाही.

३. उपरोक्त उल्लेखलेले सवग संवगग कमगचारी यांचे NPS खाते उघडून दरमहा कपात करण्यात येर्ारे
तनवत्त
ृ ीवेतन अंशदान त्या खात्यात वेतनासोबत जमा करण्यात यावे. जेर्ेकरून गुंतवर्ूकीवरील
रकमेवर योग्य मोबदला सवग संवगग कमगचारी यांना ममळू शकेल.
तरी वरील बाबतीत उधचत कायगवाही त्वरीत करण्यात यावी, ही नम्र ववनंती.
आपले ववश्वासु
स्वाक्षरी/(सोबत जोडलेल्या यादी प्रमार्े सवग कमगचारी)
प्रि र् दहिी व उचचि क ययव हीस्िव सवविय स दर:
1. मा. श्री. एकनाथ मशंदे साहे ब. कॅबबनेट मंत्री, नगरववकास, महाराष्ट्र शासन.
2. मा. प्रिानसधचव सधचव (2), नगरववकास ववभाग, 4 था मजला, मंत्रालय मंब
ु ई-400 003.
प्रि र् दहिी स ठी सवविय स दर:
3. मा. ववभागीय आयुक्त तथा प्रादे मशक संचालक, _________.
4. मा. जजल्हाधिकारी तथा तत्कालीन तनयुक्ती प्राधिकारी, _______.

