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अतंिम स्मरणपत्र 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

पपिंपरी – ४११ ०१८ 

वैद्यकीय मखु्य कायाािय 

क्र.वैद्य/७अ/कापव/२६/२०१५ 

पद. १/४/२०१५  

प्रति, 

मा. शाखा प्रमखु / तिभाग प्रमखु 

...............................पवभाग 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

पपिंपरी – ४११ ०१८ 

  

 तिषय – धन्िंिरी स्िास््य योजना धोरण - २०१३ अंमलबजािणीबाबि.  

सदंभभ – १. पररपत्रक क्र. वैद्य/७अ/कापव/२५१३/२०१४, पद. ३०/१२/२०१४ 

 २. पररपत्रक क्र. वैद्य/७अ/कापव/३/२०१५, पद. ९/२/२०१५ 

महोदय, 

 पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिकेच्या आस्थापनेवरीि फक्त वगा  १ ते ४ मधीि अपधकारी व कमाचाऱयािंना तसेच 

सेवापनवृत्त अपधकारी व कमाचाऱयािंना धन्विंतरी स्वास््य योजना धोरण २०१३ चे सभासदत्व पस्वकारणेकामी सिंगणक 

प्रणािीमध्येच पवहीत केिेल्या प्रपतज्ञापत्र नमनुा अ व ब मध्ये कमाचारी पनहाय स्वतिंत्र फॉमा सॉफ्टकॉपीमध्ये भरणेकामी 

सिंदपभाय क्रमािंक १ व २ चे पररपत्रकान्वये कळपविे आहे. व सदरचे फॉमामध्ये नमदु केिेप्रमाणे आवश्यक असणारी 

कागदपते्र व कुटुिंबातीि सदस्यािंचे फोटो स्कॅन करुन फॉमा भरावयाचे आहेत. सदर फॉमा  पणुा भरल्यानिंतर त्याची हाडाकॉपी 

पवभागाने काढावयाची असनु त्यावर सिंबिंपधत पवभाग प्रमुख यािंनी स्वाक्षरी करुन प्रत्येक अजाामध्ये ज्या कागदपत्रावरुन 

मापहती भरिी आहे. त्या कागदपत्रािंची झेरॉक्स सत्यप्रत प्रत्येक फॉमा सोबत स्वतिंत्रपणे पाठवावयाची आहे. प्रत्येक पवभागाने 

आपिे पनयिंत्रणाखािी असिेल्या सवा  कमाचाऱयािंची एकत्रीत मापहती पद. २०/०२/२०१५ पयंत एकत्रीत यादी तयार करुन 

त्यासोबत असिेल्या फॉमावर यादीमधीि अनकु्रमािंक पिहुन एकत्रीत फॉमा कागदपत्रािंना पिंचींग करुन फाईि तयार करुन 

सादर करणेकामी कळपविे होते. तसेच िेखा पवभागाने देखीि सेवापनवतृ्त अपधकारी / कमाचाऱयािंबाबत वरीिप्रमाणे एकत्रीत 

यादी व फाईि तयार करुन फॉमा वैद्यकीय पवभागाकडे सादर करणेकामी कळपविे होते. परिंतु सदरचे फॉमा फक्त कामगार 

कल्याण पवभाग व फुगेवाडी दवाखाना यािंचे प्राप्त झािे आहेत. उवारीत कोणत्याही पवभागाकडुन अद्यापपयंत फॉमा प्राप्त 

झािेिे नाहीत.  

तरी, सवा  पवभागप्रमखुािंना कळपवणेत येते की, वरीिप्रमाणे कळपविेनसुार धन्विंतरी स्वास््य योजना धोरण – 

२०१३ चे सभासदत्व पस्वकारिे अथवा नाकारिे याबाबत यापवुी कळपवल्याप्रमाणे पवहीत नमनु्यातीि मापहती पद. 

२०/४/२०१५ पयंत वैद्यकीय पवभागाकडे सादर करावेत. सदरचे फॉमा  अद्यापपयंत सादर न केल्याने धन्विंतरी स्वास््य 

योजना धोरण – २०१३ ची अिंमिबजावणी करणेकामी पवििंब झािेिा आहे. याकरीता सवास्वी फॉमा न पाठपवणार ेपवभाग 

जबाबदार आहेत. याकामी वैद्यकीय पवभाग जबाबदार नाही याची सवांनी नोंद घ्यावी. 

सही/- 

आरोग्य िैद्यकीय अतधकारी 

पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका 

पपिंपरी  - ४११ ०१८ 

प्रि –  

१. मा. आयुक्त कक्ष  २. मा. अध्यक्ष, पपिंपचिंमनपा, कमाचारी महासिंघ  

२/- मापहतीसाठी सादर.  

 

 

 

 

 


