राज्य शासनाची नवीन पररभारित अंशदायी रनवृत्तीवेतन
योजना (DCPS) केंद्राच्या राष्ट्रीय रनवृत्तीवेतन योजनेत
(NPS) समारवष्ट्ट करण्याबाबत
महाराष्ट्र शासन
रवत्त रवभाग

शासन रनर्णय क्रमांकः अंनियो-2012/प्र.क्र.96/सेवा-4
हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागण,
मंत्रालय, मुंबई-400 032.

तारीख: 21 ऑगस्ट,2014.

वाचा – 1)शासन रनर्णय क्रमांकः अंनियो 1005/126/सेवा 4, नििांक 31/10/2005
2)शासन रनर्णय क्रमांकः अंनियो 1007/18/सेवा 4, नििांक 07/07/2007

प्रस्तावना –
संदभण क्रमांक 1 येथे नमूद शासन रनर्णयानुसार राज्य शासनाच्या सेवेत रद.1 नोव्हें बर,2005

रोजी ककवा त्यानंतर रनयुक्त होर्ाऱ्या कमणचा-यांसाठी राज्यात केंद्र शासनाच्या धतीवर नवीन

“पररभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजना” राबरवण्यात येत आहे . संदभण क्रमांक 1 येथे नमूद शासन
रनर्णयानुसार या योजनेच्या अंमलबजावर्ीच्या प्रयोजनाथण राज्य शासन केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय
रनवृत्तीवेतन योजनेत सहभागी होईल असाही रनर्णय राज्य शासनाने घे तला आहे .
2.

राष्ट्रीय रनवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावर्ीसाठी केंद्रीय अरभलेख दे खभाल अरभकरर्,

रनधी व्यवस्थापक इत्यादींच्या रनयुक्तीबाबत केंद्र शासनाने रनर्णय घे तला नसल्यामुळे ही कायणवाही
होईपयंत संदभण क्रमांक 2 येथे नमूद शासन रनर्णयानुसार राज्य अरभलेख दे खभाल अरभकरर्ाची
स्थापना करुन त्यांच्या मार्णत सदर योजना राज्यात कायारववत करण्यात आली आहे .
शासन रनर्णय–
3.

राज्य शासन, रजल्हा पररिदा, मावयता प्राप्त व अनुदारनत अशासकीय प्राथरमक व माध्यरमक

शाळा, कृरितर रवद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्ननत मावयता प्राप्त व अनुदारनत अशासकीय महारवद्यालये,

जलसंपदा रवभागाअंतगणत येर्ारी महामंडळे तसेच कृरि रवद्यापीठे यांच्या सेवेत रदनांक 1 नोव्हें बर,
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2005 रोजी ककवा त्यानंतर रनयुक्त झालेल्या /होर्ाऱ्या कमणचाऱ्यांसाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय रनवृत्तीवेतन

योजनेत (NPS) सामील होण्याचा रनर्णय शासनाने घे तला आहे . त्यामुळे राज्यात राबरवण्यात येत
असलेल्या नवीन पररभारित अंशदान रनवृत्तीवेतन योजने स यापुढे “राष्ट्रीय रनवृत्तीवेतन योजना (NPS)”
असे संबोरधण्यात येईल.
4.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय रनवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राज्य अरभलेख दे खभाल

अरभकरर्ास राज्य समववय कायालय (State Nodal Office) म्हर्ून रनयुक्त करण्याचा रनर्णय शासनाने
घे तला आहे . तसेच संचालक, लेखा व कोिागारे यांची “ राज्य समववय अरधकारी (State Nodal
Officer)” म्हर्ून रनयुक्ती करण्याचा रनर्णयही शासनाने घे तला आहे ..
5.

राज्य शासनामार्णत केंद्रीय अरभलेख दे खभाल अरभकरर् यांच्याबरोबर करार झाल्यानंतर

अंमलात आर्ावयाच्या कायणपध्दतीबाबतच्या सरवस्तर सूचना स्वतंत्रपर्े रनगणरमत करण्यात येतील.

सदर शासन रनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201408211208270505 असा आहे . हा आदे श
रडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने .

NARAYAN
BHASKAR
RINGANE

Digitally signed by NARAYAN
BHASKAR RINGANE
DN: CN = NARAYAN BHASKAR
RINGANE, C = IN, S =
Maharashtra, O = Government of
Maharashtra, OU = Finance
Department
Date: 2014.08.21 13:19:59 +05'30'

(ना.भा.करगर्े)
शासनाचे उप सरचव
प्रत,
1) भारत सरकारचे संचालक,रवत्त मंत्रालय, आर्थथक कायण रवभाग, (ECB & PR Division),नवी
रदल्ली. (5 प्रती)
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2) मुख्य लेखा अरधकारी, बी-ब्लॉक , रदल्ली प्रशासन, रवकास भवन, नवी रदल्ली. (5 प्रती)
3) रनयंत्रक, लेखा,परराष्ट्र मंत्रालय, नवी रदल्ली, (10 प्रती)

4) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-1, महाराष्ट्र, मुंबई (5 प्रती),
5) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-1, महाराष्ट्र, मुंबई (125 प्रती),
6) महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (125 प्रती),
7) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-2, महाराष्ट्र, नागपूर (5 प्रती),
8) संचालक, लेखा व कोिागारे, मुंबई (1000 प्रती),
9) अरधदान व लेखा अरधकारी, मुंबई (50 प्रती),
10) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थारनक रनधी लेखा, कोकर् भवन, वाशी, नवी मुंबई (10 प्रती),
11) उप-मुख्य लेखा परीक्षक (वररष्ट्ठ), स्थारनक रनधी लेखा, मुंबई/ पुर्े/ नागपूर/
औरंगाबाद/नारशक/अमरावती (प्रत्येकी 10 प्रती),

12) वररष्ट्ठ कोिागार अरधकारी, पुर्े/नागपूर/औरंगाबाद/नारशक (प्रत्येकी 15 प्रती),
13) रनवासी लेखापरीक्षा अरधकारी, मुंबई (5 प्रती),
14) सवण रजल्हा कोिागार अरधकारी (प्रत्येकी 100 प्रती),
15) सवण उपकोिागार अरधकारी
16) राज्यपालांचे सरचव,

17) मुख्य मंत्रयांचे सरचव,
18) उप मुख्य मंत्रयांचे सरचव,
19) सवण मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सरचव,
20) * प्रबंधक, मूळ वयाय शाखा, उच्च वयायालय, मुंबई,
21) * प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च वयायालय, मुंबई,
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22) * सरचव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, (10 प्रती)
23) * सरचव, महाराष्ट्र रवधानमंडळ सरचवालय, मुंबई,
24) * प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, मुंबई,
25) * प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय वयायारधकरर् कुटीर क्र.3 व 4, अरधदान व लेखा कायालय
आवार, मंत्रालयासमोर, मुंबई,

26) मुख्य मारहती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई
27) रवशेि आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्थनकस रोड, नवी रदल्ली,
28) कायाध्यक्ष, महाराष्ट्र पेवशनसण असोरसएशन, 1449, सदारशव पेठ, 'संकल्प खरजना महाल
बोळ, एस.पी.कॉलेज समोर, पुर्े 411 030

29) अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टे ट गव्हनणमेंट पेंशनसण असोरसएशन बेळगाव, 1091, अनंतशयन गल्ली,
लक्ष्मी रनवास, दुसरा मजला, बेळगांव.

30) मंत्रालयातील सवण रवभाग,

31) मंत्रालयाच्या रनररनराळ्या रवभागांच्या अधीन असलेल्या सवण रवभागांचे व कायालयांचे प्रमुख.
32) सवण रजल्हारधकारी,
33) सवण रजल्हयातील रनवडमंडळे
34) सवण रवभागीय आयुक्त (प्रत्येकी 5 प्रती),
35) सवण रजल्हा पररिदांचे मुख्य कायणकारी अरधकारी (प्रत्येकी 25 प्रती),
36) सवण रजल्हा पररिदांचे अध्यक्ष (प्रत्येकी 5 प्रती),
37) सवण रजल्हयाचे मुख्य लेखा अरधकारी
38) रशक्षर् संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुर्े (10 प्रती),
39) तंत्र रशक्षर् संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई (5 प्रती),
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40) संचालक, महानगरपारलका प्रशासन, मुंबई (5 प्रती),
41) सवण रवभागीय रशक्षर् उप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
42) सवण रवभागीय तंत्र रशक्षर् उप संचालक (प्रत्येकी 3 प्रती),
43) सवण प्रशासन अरधकारी, नगरपारलका रशक्षर् मंडळ (प्रत्येकी 5 प्रती),
44) सवण महानगरपारलका व नगरपररिदा, महाराष्ट्र राज्य (प्रत्येकी 5 प्रती),
45) सवण रजल्हयांचे वररष्ट्ठ लेखा परीक्षक (रशक्षर्) (प्रत्येकी 5 प्रती),
46) कुल सरचव, महात्मा र्ुले कृरि रवद्यापीठ, राहु री, रजल्हा अहमदनगर (10 प्रती),
47) कुल सरचव, मराठवाडा कृरि रवद्यापीठ , परभर्ी (10 प्रती),
48) कुल सरचव, पंजाबराव कृरि रवद्यापीठ, अकोला (10 प्रती),
49) कुल सरचव, कोकर् कृरि रवद्यापीठ, दापोली, रजल्हा रत्नारगरी (10 प्रती),
50) कुलसरचव, सोलापूर रवद्यापीठ, सोलापूर (5 प्रती),
51) बहु जन समाज पाटी, डी-1 इवसा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई 1 (5 प्रती)
52) भारतीय जनता पाटी, महाराष्ट्र प्रदे श, सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. 1, योगक्षेम समोर, वसंतराव
भागवत चौक,नररमन पॉईंट , मुंबई 20 (5 प्रती)

53) भारतीय कम्युरनस्ट पाटी, महाराष्ट्र करमटी, 314, राजभुवन, एस.व्ही.पटे ल रोड,, मुंबई 4 (
5 प्रती)
54) भारतीय कम्युरनस्ट पाटी (माक्सणवादी), महाराष्ट्र करमटी, जनशक्ती हॉल, नलोब रमल पॅलेस,
वरळी, मुंबई 13 (5प्रती )

55) इंरडयन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदे श काँग्रेस (आय) सरमती, रटळक भवन, काकासाहे ब
गाडगीळ मागण, दादर, मुंबई 25 (5 प्रती )
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56) नॅशनरलस्ट काँग्रेस पाटी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जनणल मागण, नररमन पॉईंट, मुंबई 21 ( 5
प्रती )

57) रशवसेना, रशवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई 28 (5 प्रती)
58) सामावय प्रशासन रवभाग, मंत्रालय, मुंबई
59) ग्रामरवकास व जलसंधारर् रवभाग, मंत्रालय, मुंबई (25 प्रती),
60) शालेय रशक्षर् व रक्रडा रवभाग, मंत्रालय, मुंबई (25 प्रती),
61) उच्च व तंत्र रशक्षर् रवभाग, मंत्रालय, मुंबई (25 प्रती),
62) कृरि व पशुसंवधणन, दुनध व्यवसाय रवकास व मत्स्य व्यवसाय रवभाग, मंत्रालय, मुंबई (25
प्रती),

63) रवत्त रवभागातील सवण कायासने,
64) रनवड नस्ती, कायासन सेवा-4.
*पत्राद्वारे.
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Merging

the

Contributory

New
Pension

‘Defined
Scheme

(DCPS) of State Government with
the New Pension Scheme (NPS) of
Government of India.

Government of Maharashtra
Finance Department
Government Resolution No.: CPS-2012/C.R.96/SER-4
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai-400 032.
Date: 21st August, 2014.
Read - 1.Government Resolution No.: No.CPS 1005/126/Ser-4 Dated 31.10.2005
2.Government Resolution No.: CPS 1007/18/Ser-4 Dated 07.07.2007
Introduction State Government has implemented the New Defined Contributory Pension
Scheme on the lines of Government of India, to the employees who are recruited on or
after 1st November, 2005 vide Government Resolution referred at No.1. Government
had also taken a decision to join Government of India’s scheme for the purpose of
implementation.
2.

State Government has already formed the State Record Keeping Agency (SRKA)

vide Government Resolution referred at No.2 and is implementing the scheme through
this Agency, pending formation of the Central Record Keeping Agency (CRKA) by
Government of India
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Government Resolution No.: CPS-2012/C.R.965/SER-4

Resolution
3.

State Government is pleased to join the New Pension Scheme (NPS)of the

Government of India w.r.t. the employees who are recruited on or after 1st November,
2005 in the State Government, the Zilla Parishadas, Recognized and Aided Educational
Institutions, Non-Agricultural Universities and affiliated Non-Government Colleges and
Agricultural Universities etc. Therefore the New “Defined Contributory Pension Scheme”
which is implemented in the State will be henceforth called as the “New Pension
Scheme” (NPS)
4.

State Government has also decided to appoint the State Record Keeping Agency

(SRKA) as the State Nodal office and the Director, Accounts and Treasuries, as the
State Nodal Officer after joining Central Government’s New Pension Scheme.
5.

Detailed instructions about the procedure of implementation will be issued

separately after executing due agreement with the Central Record Keeping Agency
(CRKA).
This Government resolution of Maharashtra Government is available at the
website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 201408211208270505 This
order has been signed digitally.
By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

NARAYAN
BHASKAR
RINGANE

Digitally signed by NARAYAN
BHASKAR RINGANE
DN: CN = NARAYAN BHASKAR
RINGANE, C = IN, S = Maharashtra,
O = Government of Maharashtra, OU
= Finance Department
Date: 2014.08.21 13:20:35 +05'30'

(N.B.Ringne)
Deputy Secretary to Government of Maharashtra
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