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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११०१८ 
नमुना – अ 

प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत कमचा-यां या ले यात जमा रकमे या परता ासंबंधी 
मृत कमचा-यां या वारसाने/सेवा समा  झाले या कमचा-यांने करावयाचा अज 

वारसाचे/कमचा-याचे नाव व पुण प ा :- 
         दनांक :- 

ित, 
 मा.मु यलेखापाल, 
 लेखा िवभाग 
 पपरी चचवड महानगरपािलका, 
 पपरी – ४११०१८. 

िवषय :- प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत जमा 
            असले या र मे या परता ाबाबत.... 

महोदय, 

१) माझे/माझी/माझा पती/प ी/भाऊ/बहीण/मुलगा/मुलगी/कै. ी/ ीम. -------------------------------    
--------------- हे/हया महारा  शासना या सेवेत दनांक ------------------ ते दनांक --------------- 
कायरत होते/हो या.    शासन सेवेत असताना दनांक ------------------- रोजी यांचे िनधन झाले आहे.  
यामुळे यांची सेवा दनांक -------------------- पासून संपु ात आली आहे.  सेवेत असतांना ते/ या 

प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजना या योजनेचे सभासद होते/हो या. 
 याची  प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत र म  िमळ यासाठी मला नामिनदिशत 
केले आहे/ यांनी प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत र म िमळ यासाठी मला नामिनदिशत 
केले नाही.  परंतु भिव य िनवाह िनधी  िनयम १९ मधील तरतुद या अनुषंगाने मी यांचा वारस ठरतो/ 
ठरते.   (लागू नसेल ते खोडावे) यामुळे यां या ले यात जमा असले या रकमेचा परतावा मला िमळावा, 
ही िवनंती.  यासोबत मी कै . ी/ ीमती ------------------------------------------------------------- यांचा  
मृ यूचा दाख याची मूळ त जोडत आहे.  यांचेशी माझे नाते पुढील माणे आहे. 

अ.  नांव मयत कमचा-याशी नात े
   

 

२) मी खाली सही करणार ी / ीम --------------------------------------------------- महारा  
शासना या सेवेत दनांक -------------- ते दनांक --------- कायरत होता/होते.  मी सेवेचा राजीनामा 
द यामुळे मला बडतफ कर यात आ यामुळे /माझी सेवा -------------------- या कारणाने संप याने ( 

कारण नमूद करावे) दनांक ------------------- पासून संपु ात आली आहे.    मी सेवेत  असतांना 
प रभािषत अंशदान िनवृ ीतेवन योजना या योजनेचा सभासद होतो.  माझी सेवा संपु ात आ यामुळे 
मा या ले यात  जमा असले या रकमेचा परतावा मला िमळावा,  ही   िवनती.   याबाबत आव यक ती 
तपशील खालील माणे देत आहे.   मा या वेतनामधून माहे         २०     म ये शेवटीची वजाती ---------- 
कोषागारातून कर यात आली असून सदर देयकाचा माणक  -------------- दनांक ------------ असा 
आहे. 
३) कमचा-याचा आव यक तपशील खालील माणे आहे. 
कमचा-यांचे नाव लेखा  सेवेत जू 

झा याची 
तारीख 

मृ यू या वेळी / 
सेवा समा ी या 

वेळी धारण 
केलेले पद 

अजदाराचा / कमचा-
याचा स याचा प ा 

 
 
 

    

 
आपला  िव ास ू

 

 
(अजदाराची वा री ) 

सोबत :- मृ यचूा दाखला 
थळ :- 
दनांक : -   
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पपरी चचवड महानगरपािलका, पपरी – ४११०१८ 
नमुना – क 

आहरण व संिवतरण अिधका-याने प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत कमचा-यां या ले यात 
जमा रकमे या परता ासंबंधी रा य अिभलेख देखभाल अिभकरणास करावयाचा अज 

कायालयाचे नाव व पुण प ा 
जावक मांक 
दनांक 

ित, 
 मा.मु यलेखापाल 
 लेखा िवभाग 
 पपरी चचवड महानगरपािलका 
 पपरी – ४११०१८. 

िवषय :- प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजनेअंतगत  जमा असले या 
            रकमे या परता ाबाबत... 

 
महोदय, 

 या कायालयात कायरत असलेले कमचारी ी/ ीमती ------------------------------------- यांचे 
दनांक ----------------- रोजी िनधन झा यामुळे/ यांनी दनांक ----------------- पासून सेवेचा राजीनामा 
द यामुळे/ यांनी दनांक -------------- पासून वे छासेवािनवृ ी प कर यामुळे / यांना सेवेतून दनांक -

---------- पासून बडतफ कर यात आ यामुळे / ------------------------- कारणाने सेवा संप याने /---------- 
----------------(कारण नमूद करावे) या कारणामुळे यांची सेवा दनांक ------------------ पासून संपु ात 
आलेली आहे.  सदर कमचारी सेवेत असताना प रभािषत अंशदान िनवृ ीवेतन योजनेचे सभासद होते. 
उपरो  कारणामुळे  कमचा-याची सेवा संपु ात आ यामुळे यां या ले यात जमा असले या रकमेचा 
परतावा यांनी नामिनदिशत केले या वारसदारास/ यांना परत िमळ याबाबत वारसदाराचा/ यांचा अज 

ा  झाला आहे.  या अनुषंगाने सदर कमचा-याचा तपशील खालील माणे सादर करीत आहे. 
नाव लेखा  

 
कमचारी 

सेवेत जू 
झा याची 
तारीख 

सेवा 
समा ी या 
वेळी धारण 
केलेले पद 

सेवेत जू 
झा या या 
दनांकापासून 

ते सेवा 
संपु ात 
येईपयत या 
सेवेचा 
तपिशल 
(आ थक 
वषानु प) 

पद कमचारी 
कायरत 
असले या 
कायालयाचे 
नांव 

कोषागाराचे 
नाव 

या योजने 
खालील 
वषावार जमा  
रकमा 
संबंिधत 
आ थक 
वषातील 
अंितम जमा 
र म 
दशवावी 

 
 
 
 

        

 
 सदर कमचा-या या वेतनातून शेवटची वगणी माह े ------------- २० ------ या वेतनामधून 
कर यात आली असून सदर देयकाचा माणक मांक -------------- व दनांक ---------- आहे. 
 यासोबत कमचा-याचा अज/वारसदाराचा अज/मृ यूचा दाखला, आ थक वषा या नमुना आर-३ 
मधील लेखा िववरणाची (Statement Of Account)  त जोड यात येत आहे.  तसेच , यांचेकडून 
महापािलकेस येणे असले या र मां या तपिशल सोबत जोड यात येत आहे. 

आपला िव ासु, 
 

 
वा री 

(आहरण व संिवतरण अिधकारी) 
सोबत :- १) वारसदाराचा/कमचा-याचा अज 
  २) मृ यूचा दाखला 

 ३) आ थक वषा या नमुना आर-३ मधील लेखा िववरणाची  
                (Statement Of Account) त 
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पपरी चचवड महानगरपािलका पपरी पुण े

अंशदान िनवृ ीवेतन योजने अंतगत जमा र म परता ा बाबत 
प  अ 

अंशदान जमा र म मंजुरीकामी मािहती त ा 
१) कमचा-याचे नाव/पदनाम 
२) संगणक मांक       :- 
३) ज मतारीख                :- 
४) सेवेत जू झालेला दनांक              :- 
५) सेवािनवृ ी/मृ यू/राजीनामा दनांक             :- 
६) एकूण अहताकारी सेवा :- कालावधी दनांक  पासून   पयत    

   वष   मिहने    दवस 
७) अनाहताकारी सेवा िवनावेतनी एकूण दवस  :- 
८) अंशदान खा यावर जमा झालेली एकूण र म :- 
९) शेवटचे वेतन मूळ वेतन    ेड वेतन            :- 
१०)  शेवटचे १० मिह यांम ये कपात केलेली अंशदान वगणी 
        अ   मिहना   अंशदान वगणी 
११)  सेवेतील िवना वेतनी सेवा                     :- 
१२)  मनपा कडून घेतले या कजचा तपशील 

   घरबांधणी कज मु ल व ाज 
   वाहन कज मु ल व ाज 
   संगणक कज 
   वै कय अँड हा स 
   सोसायटी मनपा 
   जादा अदा केलेले वेतन 
   एकूण वसूली 

१३)  िश लक अ जत रजा 
१४)  ी/ ीमती             यांना अंशदान जमा र म  
        मंजूरीकामी खालील कागदप े जोडलेली आहेत. 
१) िविहत नमु यातील अज 
२) पासपोट साईज फोटो १ त मािणत क न 
३) अंितम वेतन माणप  
४) शेवटचे १ मानयाचे हजेरीप क 
५) सेवान द पु तक अ ावत न दीसह 
६) सेवािनवृ ी/राजीनामा आदेश त 
७) सोसायटी दाखला 
८) घरबांधणी कज, वाहनकज, संगणक कज,वै कय अ ीम ना हरकत दाखला 
९) संपूण सेवाकालावधीतील िवनापगारी झालेला कालावधी तपशील त ा 

 
(कृ.मा.प) 
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मी ी / ीमती    मािणत करतो क , उपरो  भरलेली 

मािहती/ कागदप ांची मी पूणपणे तपासणी/पडताळणी केलेली आहे.   यांचे िव द  

कोण याही कारे खातेिनहाय चौकशी चालू अथवा तािवत नसून प ातील माझे 

मािहती िबनचुक आहे.  तथािप यामधील काही ुटी/चुका अंशदान र म कमी/जा त 

अदा झा याचे आढळून आ यास याची सव वी जबाबदारी इकडील िवभागाच रािहल 

तरी ी/ ीमती     पद   यांना यांचे खातेवरील जमा 

झालेली अंशदानाची र म यांना अदा करणे कामी िशफारस करणेत येत आहे. 

 

 

िवभाग मुखाची वा री 

 

 

 

 


