नाव

: ---------------------------------

सध्याचा पत्ता : ---------------------------------

---------------------------------

मोबाईल नंबर : --------------------------------दिनांक प्रति,

/

/२०१५.

मा. आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी
पपंपरी चचंचवड महानगरपाललका

पपंपरी - ४११ ०१८.

ववषय : ----------------- या मानिनाचे पदावर रूजू अहवाल.

महोदय,
मा.आयक्
ु त यांचेकडील आिे श क्र.वैद्य/०१/कापव/

/२०१५ दि.

/

/२०१५ अन्वये

माझी

------------------ या मानधनाचे पिावर नेमणक
ु झालेली आहे . नेमणुक आिे शातील नमि
ू केलेल्या सवव अटी व शती
मला मान्य आहे त.

तरी मी आज दि.

/

/२०१५ रोजी मध्यान्हपव
ु /व मध्यान्होनंतर मला ननयक्
ु ती दिलेल्या मानधनाचे

पिावर रूजु होत आहे . तरी मला रूजू करून घ्यावे ही नम्र पवनंती.
कळावे,

आपला ववश्वासू
सहीनाव :------------------------------पपंपरी चचंचवड महानगरपाललका
पपंपरी -१८.

वैद्यकीय पवभाग मख्
ु य कायावलय
क्र. वैद्य/०१/कापव/
दि.
प्रति,

/

/२०१५.

/२०१५.

प्रभारी /ज्येष्ठ वैद्यककय अधिकारी

-------------- िवाखाना / रुग्णालय
२/- श्री/श्रीम.---------------------------------------------

वैद्यकीय मख्
ु य कायावलयात दि.

/

हे

/ हया संिलभवय रूजु अहवालाप्रमाणे

/२०१५ रोजी मध्यान्हपव
ु व / मध्यान्हनंतर हजर झाले आहे त. त्यांचा रूजू ररपोटव

घेणेत आला असन
ु कामकाजासाठी आपले रूग्णालयात नेमणक
ु िे णेत येत आहे . आिे शात नमि
ू केलेप्रमाणे एकत्रित
मानधन आपले रूग्णालयातन
ु अिा करणेत यावे.

आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी

पपंपरी चचंचवड महानगरपाललका
पपंपरी – १८.
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वपिंपरी धचिंचवड महानगरपाललका वैद्यककय ववभाग मुख्य कायाालय, वपिंपरी - 411 018.

दरमहा एकत्रिि मानिनावर करारपध्दिीने, हिं गामी

स्वरूपावर (कााँन्ट्रॅ क्टवर) काम करणा-या उमेदवारािंचे नोकरीि कायम न

होण्याबाबि समज िथा हमीपि.

मी ------------------------------------------ पपंपरी चचंचवड महानगरपाललकेचे िवाखाना/रूग्णालयात एकत्रित मानधनावर
हं गामी स्वरूपाची ननयुक्ती लमेणेकामी दि- २७/६/२०१५ व २८/६/२०१५ रोजीचे Walk in Interview /

लेखी परीक्षेमध्ये सहभागी

झालो होतो / झाले होते. मा. आयुक्त, पपंपरी चचंचवड महानगरपाललका यांचक
े डील आिे श क्र.वैद्य/१/कापव/
/२०१५

/२०१५ दि.

/

अन्वये िरमहा पवदहत केलेल्या एकत्रित मानधनावर हं गामी स्वरूपावर (कााँन्रॅ क्टवरील) ------------------- या पिावरील

नेमणक
ू आिे शातील अटी व शती माझ्यावर बंधनकारक राहतील व त्या मला मान्य आहे त.
1.

पपंपरी चचंचवड महानगरपाललकेचे कामकाज हे महाराष्ट्र महानगरपाललका अचधननयम 1949 अन्वये पवननयमीत होते. या
ऍक्टमधील कलम 51, 53, व 54 अन्वये महानगरपाललका आस्थापनेवर ननयलमत नेमणक
ू लमेण्यासाठी शासन मान्य
पिांची उपलब्धता पवदहत पध्ितीची ननवड प्रक्रक्रया व मनपा च्या सक्षम सलमत्यांची मान्यता अननवायव आहे . या बाबींचे

अनुपालन न करता तात्पुरती व तातडीची व्यवस्था म्हणून मला महापाललकेचे िवाखाना/रूग्णालयात िरमहा एकत्रित
मानधनावर करारपध्ितीने हं गामी स्वरूपावर (कााँन्रॅ क्टवर) नेमणूक लमेालेली आहे . सिरची ननयुक्ती ही सद्यस्स्थतीत ररक्त
असणा-या पिावर व कामकाजाच्या आवश्यकतेनुसार करण्यात आलेली असल्यने भपवष्ट्यामध्ये सिरची ररक्त पिे व नव्याने

मंजरू करणेत आलेली पिे ननयलमत वेतनश्रेणीमध्ये भरल्यानंतर माझी मानधनावरील नेमणक
ू संपष्ट्ु टात आणणेत येईल. हे
मला पूणप
व णे समजावून िे ण्यात आलेले आहे व ते मला मान्य आहे .

2. वरीलप्रमाणे अननवायव बाबींची पुतत
व ा न करता माझी एकत्रित मानधनावर करारपध्ितीने हं गामी स्वरूपावर (कााँन्रॅ क्टवर)
नेमणक
ू

क्रकतीही

काे

चालू

रादहली

तरी

ती

ननयलमत

होणार

नाही,

याची

मला

महाराष्ट्र

शासन

पररपिक

क्र.अमाव/2405/1215 प्रक्र 196 कापव-26, दिनांक : 17/4/2006 व क्र.एस.आर.व्ही 2005/प्रक्र 47/05/12 दिनांक :
25/08/05 व मा.आयुक्त यांचक
े डील पररपिक क्र.प्रशा/1/कापव/401/06 दिनांक :15/5/2006 अन्वये पूणव व स्पष्ट्ट समज
लमेालेली आहे . हे ननणवय माझेवर बंधनकारक असलेचे मला मान्य आहे .
3.

मी

एकत्रित

मानधनावर

करारपध्ितीने

हं गामी

स्वरूपाची

(कााँन्रॅ क्टवरील)

नेमणूक

लमेण्यासाठी

केलेला

अजव

महानगरपाललकेच्या सक्षम प्राचधका-यांकडून नामंजूर होऊ शकतो अथवा नेमणूक आिे श लमेाल्यास त्यात काही खंडीत
कालावधी असू शकतो हे मला समजावून िे ण्यात आले आहे . ते मला मान्य आहे .

तरी मी एकत्रित मानधनावर करारपध्ितीने, हं गामी स्वरूपाची (कााँन्रॅ क्टवरील) नेमणूक कालावधीत मनपाने पवदहत

केलेल्या ननयमांचे व वेेेचे पालन करीन व मानधनावरील पुढील नेमणूकीचा आिे श न लमेाल्यास अथवा नेमणूक आिे शात काही
कालावधी खंडीत असल्यास संबचधत कालावधीत केलेल्या कामाचे मानधन लमेण्यासाठी तसेच मानधनावर नेमणूक आिे श
लमेाल्यास नेमणक
ु ननयलमत होण्यासाठी मी महानगरपाललकेच्या कोणतयाही अचधका-यास अथवा प्राचधका-यास जबाबिार धरणार

नाही. तसेच या अनुषंगाने कोणत्याही न्यायालयीन, प्रशासकीय, राजकीय, संघटनात्मक अथवा अन्य मागावचा अवलंब करणार
नाही, अशी या हमीपिान्वये लेखी हमी घेत आहे .

हमी ललहून दे णार यािंची ददनािंककि स्वाक्षरी

(श्री / श्रीमिी------------------------------------- )
साक्षीदार
1) स्वाक्षरी

:

नाव

:

पत्िा

:

2) स्वाक्षरी

:

नाव
पत्िा

:
:
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