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शासक य कमचा याचंी सवेािनवृ ी व आ थ भिव य   

डॉ. योगशे भाद े

सहायक ा यापक, लोक शासन िवभाग, 

िववेकानंद महािव ालय, 

औरंगाबाद.महारा , भारत 

 

शासना या धोरण व कायाची अंमलबजावणी शासक य घटकां या मा यमातून केली जाते. मानवी 

संसाधन हा शासनाचा एक आधारभूत घटक आह.े शासक य काय मता आिण कायकुशलता ही या 

घटका या उ साह आिण काय मतेवर अवलंबून असते. मा , मानवी संसाधनां या काही शारी रक 

मयादासु ा असतात. वाढ या वयाबरोबर  शारी रकदृ ा थकत असते. या वाढ या वयाबरोबर 

याची काय कर याची श , मता आिण उ साह कमी-कमी होत जातो आिण एका िविश  अव थेम ये तो 

शासक य काय कर यास असमथ ठरत असतो. याचा शासक य काय मता व कायकुशलतेवर िवपरीत 

प रणाम होतो. कोण याही समाज व थे या दृ ीने ह े लाभदायक नाही. हणून येक दशेाम ये अशी 

व था कर यात आलेली असते क , या दशेातील शासक य कमचारी िविश  वयोमयादनंेतर सेवेतून 

िनवृ  होत असतो. शासक य दिृ कोनाबरोबर रा य आिण कमचा यां या दिृ कोनातूनही सेवािनवृ ी 

आव यक आिण मह वपूण असते. आधुिनक कालखंडात क याणकारी रा य सेवािनवृ ीस कत पूत या 

दिृ कोनातून पाहते यामुळेच रा यास सेवािनवृ ीसंबंधी आपले धोरण िनि त करणे आव यक असते. अनेक 

वष रा याची सेवा केले या कमचा यास वृ ापकाळात सुखी, चतामु , सुस  व ित नेे जीवन जगता यावे 

यासाठी कमचा यास भिव यकालीन उदरिनवाहाचे साधन उपल ध क न देणे ह े शासनाचे कत  समजले 

जाते. सेवािनवृ ीनंतर कमचा यांना आ थक व पात लाभ दे याची था सव थम इ.स. १७१२ म ये इं लंड 

दशेात सु  झाली. इं लंडम ये सु वातीस ि टश जकात सेवेतील कमचा यांना िनवृि वेतन दे यात आले. 

नंतर या काळाम ये इ.स. १८१० यावष  इं लंडम ये पे शन कायदा संमत कर यात आला आिण सवच 

सेवांम ये िनवृि वेतनची योजना लागू कर यात आली. इ. स. १८४४ म ये बेि जयम, इ. स. १८५३ म ये 

ा स, इ. स. १८६४ म ये इटली व इ. स. १८७३ म ये जमनीत सेवािनवृ ीिवषयक कायद ेसंमत कर यात 
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आले. अमे रकेम ये इ. स. १९२० म ये यासंबंधी या तरतुदी कर यात आ या. १९ ा शतका या म यात 

भारताम येही या प तीचा अवलंब कर यात आला. 

सवेािनवृ ी : संक पना व वयोमयादा  

 िविश  सेवाकाळानंतर कवा वयोमयादेनंतर कमचा यांना सेवेतून मु  करणे हणजे सेवािनवृ ी 

होय. सेवािनवृ ीचे सनदी सेवकां या दृ ीने सुर ा मक आिण अिभ ेरणा मक घटक हणून मह वाचे थान 

आह.े एल.डी. हाईट यां या मते, वाढले या वयामुळे सनदी सेवक शारी रक आिण मानिसकदृ ा अश  

झालेला असतो आिण काय मपणे काय कर यास लायक राहत नाही. यामुळे यास सेवेतून िनवृ  

कर यासाठी सेवािनवृ ीची व था कर यात आली आह.े सेवािनवृ ीनंतर सनदी सेवकास व या या 

मृ यूप ात या या  कुटंुबास आ थक सूरि तता ा  होत असते. आ थक सूरि ते या भावनेमुळे मनोबल 

अिधक वाढते आिण  आरामदायी, चतामु  जीवन जगू शकतो. शासनाम ये सात य, काय मता व 

कायकुशलता टकिव यासाठी सेवकांस िविश  वयानंतर सेवािनवृ  हावे लागते. 

वेगवेग या दशेाम ये सेवािनवृ ी या वयाम ये िविवधता असलेली पाहावयास िमळते. सेवािनवृ ीचे 

वय या दशेातील खानपान व सरासरी आयुमान या घटकां या आधारे िनधा रत केले जाते. सेवािनवृ ी या 

वयावर काळ, आरो य व पयावरणीय घटकांचादखेील भाव पडत असतो. अमे रकेम ये सेवािनवृ ीचे वय 

६५ ते ७० वष तसेच ि टनम ये ६० ते ६९ वषा दर यान आह.े भारताम ये ि टश शासन काळाम ये आिण 

वातं यो र कालखंडात इ. स.१९६२ पयत सेवािनवृ ीचे वय ५५ वष होते. याम ये दसु या वेतन 

आयोगा या िशफारशीनुसार तीन वषाची वाढ कर यात येऊन ही वयोमयादा ५८ वष कर यात आले. पुढे 

पाच ा वेतन आयोगा या िशफारशीनुसार सेवािनवृ ीचे वय ५८ व न ६० वष कर यात आले. भारतातील 

वेगवेग या रा यांची, सनदी सेवेतील वेगवेग या तरावरील सेवकां या सेवािनवृ ी वयाम ये िभ ता 

असलेली आपणास आढळून येते. सामा यपणे भारताम ये सेवािनवृ ीचे वय ५८-६० वष आह.े मा , काही 

करणांम ये याम ये वाढ कवा कपात होवू शकते.  

सवेािनवृ ीची आव यकता  

येक दशेातील लोकसेवक िविश  वयानंतर सेवािनवृ  होत असतात. सेवािनवृ ी सनदी सेवेतील 

काय मता आिण कमचा यां या आरो य या दो ही दिृ कोनातून मह वूण आह.े याचबरोबर सेवािनवृ ीमुळे 

जे त ण युवक सेवेम ये आहते. यांना व र  पद े र  झा याने बढती ारे व र  पदांवर काय कर याची संधी 

उपल ध होत असते. या अनुषंगाने सेवािनवृ ी ही कमचारी शासनातील मह वपूण अंग ठरत आह.े  



“Knowledge Scholar” 

An International Peer Reviewed E-Journal Of Multidisciplinary Research 
Volume: 07, Issue: 02, Mar. – Apr. 2020                                                    eISSN NO. 2394-5362 

Impact Factor (SJIF) – 5.266 

http://www.ksijmr.com   Pg. Nos. 16-23    Page | 18 

िविश  वयोमयादनंेतर येक कमचा यां या शारी रक आिण मानिसक मतेम ये िशिथलता िनमाण 

होत असते. अशा ि थतीत तो जा त काळ आपले काय वि थतपणे व काय मतेने पार पाडू शकत नाही. 

याचा प रणाम शासक य काय मता व भावका रतेवर पडू शकतो. हणून अशा वृ , अकाय म व दबुल 

ना सेवेबाहरे के यामुळे नवीन त ण ी-पु षांना सेवेत ये याची संधी िनमाण होते. यां यातील 

शारी रक आिण मानिसक श चा शासनाला फायदा होतो, प रणामत: शासक य काय मता वाढते.  

पदसंरचनेतील व र  अिधकारी जोपयत सेवािनवृ  होत नाहीत तोपयत किन  तरावरील 

कमचा यास पदो ती ारे उ  पदावर सेवा कर याची संधी उपल ध होत नाही. पा ताधारक किन ांना 

पदो ती ारे उ पदावर काय कर याची संधी जर उपल ध होत नसेल, तर ते उ पा ताधारक उमेदवार 

सावजिनक संघटनांकड े आक षत होणार नाहीत. कवा अशा किन  कमचा यांम ये ‘ठेिवले अनंते तैशेची 

राहावे’ अशी भावना िनमाण होऊ शकते. पदो ती या अपे ेने कमचारी आप या मतांचा मन:पूवक वापर 

क न काय करतात. सारांशत: पदो ती ही कमचारी शासनाम ये एक कारे अिभ ेरणेचे काय करते आिण 

ही अिभ ेरणा मक पदो तीची संधी सेवािनवृ ी या व थेमुळे िनमाण होते.  

आधुिनक समाजात सामािजक सम यांचे व प अितशय गंुतागंुतीचे आिण प रवतनीय झालेले आह.े 

अशा प रवत त प रि थतीस आिण सम यांचे यश वीपणे सोडवणूक कर या या अनुषंगाने या समाजातील 

शासक य व थेसही प रि थती सापे पणे अ यावत राहावे लागते. अ यथा अशी शासक य व था 

समाजा या अपे ा पूण कर यात अयश वी ठरते. यामुळे बदल या प रि थतीत नवीन ान, कौश य, 

तं ान आिण नवीन िवचारांना शासनाम ये ाधा याने संधी दणेे आव यक असते. अशी संधी त णांना 

सेवािनवृ ी ारे ा  होत असते. नवीन िपढीला जे हा शासनाम ये संधी िमळते ते हा शासनदेखील 

आपोआप नवाचारास वीका न िनमाण होणा या सम यांना स मपणे सोडवत असते.  

सेवािनवृ ी लोकसेवकांतील ो साहन आिण मनौधयात वृ ी कर याचे काय करतो. सेवािनवृ ी या 

व थेमुळे लोक सेवकांना वृ पकाळात सामािजक सुरि तता ा  होते. वृ ापकाळात चतामु  जीवना या 

क पनेमुळे कमचारी नेहमी उ हासीपणे उ  मनोबलाने काय करताना आपणास दसून येतात. िनसग 

िनयमा माणे येक  वृ  होत असते. अशा अव थेत वृ   दबुल आिण काय कर यास असमथ 

असतो. अशा वेळी यांना कायातून मु  क न यांचे भावी आयु य आरामात, चतामु पणे जगता यावे. 

यासाठी सेवािनवृ ी मह वपूण ठरते. कब ना तो यांचा ह  आह.े अशा मानवतावादी दिृ कोनातून 

शासन ारे सेवािनवृ ीची सोय केली जाते.  
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सवेािनवृ ीच ेलाभ 

सेवािनवृ ीनंतर कमचा यास आपले उव रत नवीन आयु य सुखाने जगता यावे यासाठी 

सेवािनवृ ीनंतर कमचा यास काही आ थक लाभ दले जातात. सेवािनवृ ीनंतर सेवकास जे लाभ, सुिवधा 

द या जातात. या संबंधी मुख चार िस ांत चिलत आहते. 

• रा या या क याणकारी भावनेवर आधा रत िस ांतानुसार, रा याने सेवा करणा या सेवाकां ती 

मानवतावादी दृ ी बाळगून कमचा यांना यो य िनवृि वेतन दले जाते.  

• या िस ांतानुसार िनवृि वेतन ह े ापक सामािजक सूर ेचा भाग आह.े  

• या िस ांतानुसार िनवृ ीवेतनास सेवाकालातील उव रत वेतन मानले जाते. हणजेच सेवा 

िनवृि वेतन सेवाकाळात केले या माची उव रत बाक  असते.  

असे हटले जात होते क , सेवािनवृ ीनंतर दे यात येणा या सुिवधा या रा या या उदारमतवादी व 

परोपकाराचा प रपाक आह.े मा  आज या कालखंडात असे मानले जाते क , सेवािनवृ ीनंतर िमळणारा लाभ 

हा कमचा यांचा कायदशेीर अिधकार आह.े इ. स. १९७१ म ये दवेक नंदन साद िव  िबहार या करणात 

यायिनवाडा दतेाना सव  यायालयाने असे हटले आह ेक , िनवृि वेतन हा सरकारी नोकरांचा मह वपूण 

अिधकार असून तो भारतीय रा यघटनेतील कलम ३१ (१) नुसार सुसंगत आह.े साधारणतः सेवािनवृ ीमुळे 

िनवृि वतेन (पे शन), भिव य िनवाह िनधी, अनु ह धनराशी (उपदान) ॅ यइुटी या कारचे लाभ िमळतात.  

अ) िनविृ वेतन (पे शन) 

 पे शन (Pension) हा श द मुळात लॅटीन भाषेतील पेि शयो (Pensio) या श दापासून तयार झाला 

आह.े या श दाचे दऊेन टाकणे, वजन करणे असे अनेक अथ आहते. मा  कमचारी शासनाम ये याचा अथ 

िनवृ ीनंतर कमचा यांना कवा यां या कुटंुबाला दले जाणारे वेतन असा आह.े िनवृि वेतन सेवािनवृ ीनंतर 

दरमहा दे यात येते. संबंिधत कमचा याचा मृ यू झाला अस यास जोपयत यांची प ी िजवंत आह ेतोपयत 

ितलादखेील िनवृि वेतन दे यात येते. इं लंडम ये सव थम इ.स. १८४३ म ये िनवृि वेतन लागू कर यात 

आले. या अनुषंगाने इ.स. १८७१ म ये भारताम ये पिह यांदा भारतीय पे शन अिधिनयम तयार कर यात 

आला. सनदी सेवकांना दे यात येणा या िनवृि वेतन पुढील माणे असते. 
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• अशंदायी िनवृि वतेन  

• अनाशंदायी िनवृि वतेन  

 िनवृि वेतना या र मेत कमचा यांचा व सरकारचा वाटा असेल तर यास अंशदायी िनवृि वेतन 

हणतात. याम ये कमचा यांचा सेवा वेश झा यापासून या या वेतनातून दरमहा काही ठरािवक र म तसेच 

शासनाकडूनही तेवढीच र म िनवृि वेतना या तरतुदीसाठी जमा कर यात येते. तसेच जर िनवृि वेतनाम ये 

केवळ सरकारचा कवा केवळ नोकरांचा िह सा असेल तर यास अनांशदायी िनवृि वेतन असे हणतात. 

अनांशदायी िनवृि वेतन प तीचा वीकार करणा या रा ातील कमचा यांचे वेतन ह े अंशदायी प तीचा 

वीकार केले या रा ातील कमचा यांपे ा कमी असतो. भारताम ये १९१९ पयत कमचा यांसाठी अंशदायी 

िनवृि वेतनाचीच प ती होती. मा  यानंतर अिधसं य कमचा यां या वेतनातून ही र म िनवृि वेतन राशी 

हणून कपात केली जात नाही. जानेवारी २००४ पासून क  शासनाम ये िनयु  कमचा यांस आपला 

िनवृि वेतन वाटा ावा लागत आह.े सेवािनवृ ी या व पाव न कमचा यांस िनरिनरा या प तीने 

िनवृि वेतन दे यात येते. याचे ामु याने सामा य िनविृ वेतन व असामा य िनवृि वतेन या दोन कारात 

वग करण कर यात येते. 

१) सामा य िनवृि वतेन  

 सामा य िनवृि वेतनाम ये ामु याने खालील कारांचा समावेश होतो.  

• िनयतवयमान िनवृि वेतन : िनयतवयमान िनवृि वेतन वयाची िविश  वष पूण के यानंतर 

सेवािनवृ ी झाले या कमचा यास दले जाते. अथात वयाची ५४-६० वष पूण होवून सेवािनवृ ी 

झाले या कमचा यास िनयतवयमान िनवृि वेतन दले जाते.  

• पूण सेवािनवृि वेतन : िनयतवयमान पूण हो याआधी, िनधा रत सेवाकाळ पूण के यानंतर कमचारी 

वत: या इ छेने सेवािनवृ ी दली जाते. अशा कार या सेवा िनवृ ीनंतर कमचा याला जे 

िनवृि वेतन दे या  येते यास पूण सेवा िनवृि वेतन असे हणतात.  

• असमथता िनवृि वेतन : शारी रक कवा मानिसक दबुलतेमुळे सेवेत कायरत असणारा एखादा 

कमचारी आपले काय व जबाबदा या पार पाड यास असमथ झाला असेल. ते हा यास जे िनवृि वेतन 

दले जाते यास असमथता िनवृि वेतन असे हटले जाते. 
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• भरपाई िनवृि वेतन : शासनातील एखाद े थायी पद न  केले असेल आिण संबंिधत पदधारकास 

दसुरे पद दे यास सरकार असमथ असेल कवा कायमु  होणा या कमचा यास इतर  सामावून घेता 

आले नाही. तर नुकसानीपोटी जे िनवृि वेतन दले जाते. यास भरपाई िनवृ ी वेतन असे हणतात. 

• अिनवाय सेवािनवृि वेतन : या कमचा यांना दडंा या व पात अिनवाय सेवेतून कायमु  केले 

जाते. यांना अिनवाय सेवािनवृि वेतन दे यात येते.  

• अनुकंपा भ ा : गैरवतन, अकाय मता, नादारी कवा त सम आधारावर जर एखा ा कमचा यास 

पद युत कर यात आले असेल तर यास िविश  भ ा दे यात येतो. यास अनुकंपा भ ा असे 

हणतात. 

२) असामा य िनवृि वतेन  

 याम ये कुटंुब असामा य िनवृि वेतन, दखुापत असामा य िनवृि वेतन दे यात येते. शासक य कत  

बजावत असताना कमचा यास इजा कवा दखुापत झा यास यास जखम कवा दखुापत िनवृि वेतन दले 

जाते. तसेच शासक य कत  बजावताना मार या गेले या कमचा या या प ीस कवा अ ान मुलांना 

आिण काही माणात मातािप यांना कुटंुब िनवृि वेतन दे यात येते.  

ब) भिव य िनवाह िनधी  

कमचा यांना भिव यिनवाह िनधीत दरमहा जेवढी र म जमा करावी लागते तेवढीच र म दरमहा 

शासनही कमचा यां या भिव य िनवाह िनधीत जमा करते. कमचारी व सरकार या र मेवर ाज दले जाते. 

सेवािनवृ ीनंतर ही संपूण र म ाजासह कमचा यांना एकदाच िमळते. अडचणी या वेळी कज, घर बांधणे, 

मुलां-मुल चे ल , िश ण यासार या कारणासाठी िनधीतून काही र म कज पाने काढता येते.  

क) सवेािनवृ ी उपदान  

भारताम ये कमचा यांना िनवृि वेतन व भिव य िनवाह िनधी ित र  उपदान एक अनु ह राशी या 

व पात अित र  िनधी हणून दे याची व था कर यात आली आह.े उपदान, कमचा यास अनु ह 

अनुदाना या व पात जे िमळते ते कमचा या या एकूण सेवा काळा या आधारावर िमळते. ही र म एक 

र मी दली जाते.   

 शासक य कामे मानवी बळा या आधारावर पार पाडली जातात. िनसगत: कोण या व तूची वृ ी 

होते व िविश  काळानंतर याची वाढ थांबते व ती िवनाशाकड ेजायला लागते. मनु या या वाढीनंतर जे हा 
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याचे वृ ाव थेकड े माग मण होऊ लागते ते हा मधील काय मता, उ साह, श  कमी होवून तो 

शारी रक आिण मानिसक दिृ कोनातून काय कर यास असमथ ठरतो. प रणामत: वरील िनयम शासनातील 

अिधकारी, कमचा यांसह सव नोकरवगानादेखील लागू पडतो. हणून येक शासक य कमचा यास िनधा रत 

वयोमयादनंेतर सेवािनवृ ी यावी लागते. आधुिनक रा यास लोकक याणानंतर कमचा यां या 

उदरिनवाहाची व था करावी लागते िनवृि वेतना या मा यमातून रा य ही व था करीत असते. 

िनवृि वेतनातून होणा या लाभांमुळे वृ ाव थेतील सेवािनवृ  कमचारी आपले जीवन आनंदाने, चतामु पणे 

जगू शकतात. कमचारी सेवािनवृ ीमुळे िनमाण होणा या शासक य सेवेतील र  जागांवर त ण ची 

नेमणूक क न शासक य कायकुशलतादखेील सा य केली जाते.  
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