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पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी – ४११ ०१८ 

वैद्यकीय पवभाग 

धन्विंतरी स्वास््य योजनअेिंतगगत अवििंपितािंची मापहती सादर करणेकामी  

              कमगचा-यािंनी पिहून द्यावयाचे प्रपतज्ञापत्र  (स्वतिंत्र कोऱ्या कागदावर) 

******************************************************************************************************************************************* 

 

 मी, श्री/श्रीमती ....................................................., पदनाम - ...................., ................................. 

विभाग, वपिंपरी वचिंचिड महानगरपाविका, सत्यप्रवतजे्ञिर कथन करतो/कररते की, धन्ििंतरी स्िास््य योजना धोरण २०१३ 

मधीि वनयम ३ (इ) मध्य ेनमूद असिेल्या व्याख्येनसुार माझ ेकुटुिंबातीि खािीि व्यवतिं चा समािेश आह.े तसेच खािीि 

नमूद सिव व्यवत ह ेसिंपूणवत: माझ्यािर आवथवकदृष््टया अिििंबून आहते.  

अ. क्र. सभासदाचे कुटुिंिातीि नावे जन्मतारीख वय सभासदाशी 

नाते 

शेरा 

१      

२      

३      

 

 मी, प्रवतज्ञापूिवक असेही कथन करतो / कररते की, उपरोत नमूद केिेिी मावहती ही खरी असून त्याचे 

सत्यतेसाठी मी कोणत्याही िेळी कागदोपत्री परुािा सादर करणेस बािंधीि राहीि. तसेच िर नमूद मावहतीमध्ये कािपरत्िे 

काही बदि झािेस अथिा धन्ििंतरी स्िास््य योजनेमधीि धोरणानसुार कौटुिंवबक मावहती बदिणेबाबत िेळचे िेळी 

कायावियास कळविण्यात येईि. 

िरीि नमूद मावहती खोटी असल्याचे वनदशवनास आल्यास माझे ि माझे कुटुिंवबयािंिर धन्ििंतरी स्िास््य 

योजनेअिंतगवत िैद्यकीय उपचारासाठी करण्यात आिेल्या खचावची दिंडासह िसिुी माझ्या मावसक िेतनामधून करण्यात 

येईि. तसेच उपरोत खोट्या मावहतीमळेु महानगरपाविकेची आवथवक फसिणूक झाल्यास मी प्रशासकीय कारिाईस पात्र 

राहीि. 

सदरचे प्रवतज्ञापत्र ह ेधन्ििंतरी स्िास््य योजना, धोरण २०१३ मधीि वनयम ३ (इ) नसुार मी वद.    /    /      

रोजी विहून दते आह.े 

 

  माझे समक्ष स्िाक्षरी केिी.     कमवचा-याची स्िाक्षरी : ............................. 

       कमवचा-याचे नाि : ................................... 

 

        शाखाप्रमुख 

वपिंपरी वचिंचिड महानगरपाविका 

     वपिंपरी – ४११ ०१८ 

 

 

टीप: - १) कमवचा-यािंनी त्यािंचे पती अथिा पत्नी अन्य कोणत्याही कायावियामध्य े (खाजगी / सरकारी) नोकरी कररत 

असल्यास, तसेच त्यािंचे कुटुिंबामध्ये नोकरी करणार ेअपत्य (मिुगा / मिुगी) ि र.रु. ६,७८२/- (मळुिेतन) पेक्षा अवधक 

पेन्शन असिेिे पािक (आई, िडीि / सासू सासर)े यािंचा समािेश करु नये.  

२) धन्ििंतरी स्िास््य योजना धोरण २०१३ मध्ये नमूद असिेल्या अटींनसुारच प्रवतपूती करण्यात येईि अन्य 

कोणत्याही अवधवनयम / वनयमाचे तरतुदींचा यामध्ये समािेश राहणार नाही.  



पपिंपरी पचिंचवड महानगरपापिका, पपिंपरी – ४११ ०१८ 

वैद्यकीय पवभाग 

धन्विंतरी स्वास््य योजना धोरण २०१३ अिंतगगत सभासदत्व नाकारणेिाित अजग 

******************************************************************************************************************************************************* 

अजवदाराचे नाि: - .................................... 

पदनाम: - ............................................. 

विभाग : - ............................................ 

वदनािंक –          /     /२०१५ 

प्रपत, 

मा.आयुक्त सो. 

वपिंपरी वचिंचिड महानगरपाविका 

वपिंपरी – ४११ ०१८. 

 

  

 पवषय: - धन्विंतरी स्वास््य योजना धोरण २०१३ अिंतगगत सभासदत्व न पस्वकारणेिाित. 

 

महोदय, 

 मी, श्री/श्रीमती ....................................................................., ......................... विभागामध्ये 

....................... पदािर कायवरत असून मी महानगरपाविकेमाफव त राबविण्यात येणा-या धन्ििंतरी स्िास््य योजना धोरण २०१३ 

मध्ये सहभागी होणेस इच्छुक नाही. त्यामळेु आपणािंस विनिंती की, माझी सदर योजनेअिंतगवत असिेिी र.रु. .............../- ची 

मावसक कपात करण्यात येऊ नये. 

 तसेच, सदर योजनेचे धोरणामध्ये नमूद असिेल्या वनयम क्र. १(३) नसुार धन्ििंतरी योजना िागू झाल्यानिंतर 

महानगरपाविकेच्या अवधकारी / कमवचारी यािंना िागू असणार ेभूतपूिव सिव धोरण / ठराि / आदशे वनरस्त होणार असल्याने मिा 

अन्य कोणत्याही िैद्यकीय वबिािंची प्रवतपूती करुन वमळणार नाही तसेच सदर योजनेमध्ये सहभागी होण्याच्या विवहत मदुतीनिंतर मी 

धन्ििंतरी स्िास्थ योजनेमध्ये सहभागी होणेकररता पात्र नाही याबाबत मिा जाणीि आहे. 

 कळािे, 

आपिा पवश्वासू, 

 

 

      कमवचा-याची स्िाक्षरी : ....................................... 

      कमवचा-याचे नाि : ............................................ 

 

        शाखाप्रमखु 

वपिंपरी वचिंचिड महानगरपाविका 

     वपिंपरी – ४११ ०१८ 

 

  


