प्रशासन वशक्षके तर कक्ष
आिक क्रमाांक
ददनाांक

सावित्रीबाई फु ले पुणे विद्यापीठ
प्रशासन वशक्षके तर कक्ष
रजेचे आिेदन पत्र

१. सेिकाचे नाि श्री. / श्रीमती: ……………..............................................................सेिक क्रमाांक
२. हुद्दा :…………………………………………… ३. विभाग :………………………..........................................
४. रजेचा प्रकार ि कालािधी …………………………….. दद……………….. ते दद………………..पर्यंत…… …ददिस
५. कारण :……………………………………………………………………………………………………………
६. रजेच्र्या कालािधीतील पत्ता : ………………………………………………………………………………………
अर्जित रजा/पररितीत रजा/अधिपगारी रजा/विनािेतन रजा
……………………………………..
ददनाांक : ………………………

सेिकाची स्िाक्षरी

सूचना :
१. पररिर्तित रजा असल्र्यास रजेच्र्या आिेदन पत्रासोबत िैद्यकीर्य दाखला सादर करणे आिश्र्यक आहे.
२. पररिर्तित रजेिरून कामािर रुजू होतेिळ
े ी प्रकृ वतस्िास््र्य ि कार्यिक्षमता र्या विषर्यीचा िैद्यकीर्य दाखला सादर करणे आिश्र्यक आहे.
३. िैद्यकीर्य दाखला ि प्रकृ वतस्िास््र्य दाखला र्यािर सांबांवधत डॉक्टराांची स्िाक्षरी, दिाखान्र्याचे नाि ि डॉक्टराांचा रवजस्रेशन नांबर असणे आिश्र्यक आहे.
४. रजेचे आिेदन पत्र ि रुजू अहिाल विभागप्रमुखाांमाफि त तर्याांच्र्या स्पष्ट अवभप्रार्य / वशफारशीसह पाठिािे.
िरील सूचनाांच्र्या पूतितेअभािी रजा मांजूर करता र्येणार नाही, र्याची सांबांवधताांनी नोंद घ्र्यािी.

सांबवां धत विभागप्रमुखाांचे अवभप्रार्य/ वशफारस
श्री. / श्रीमती: …………………………………………………...र्याांची िर नमूद के लेली………………………….......
रजा मांजूर करण्र्यात र्यािी/ र्येऊ नर्ये. तर्याांच्र्या रजेच्र्या कालािधीत श्री./श्रीमती………………………………………... …...
हुद्दा ……………………………………. ……………..र्याांना स्ितःचे काम साांभाळू न जादा काम पाहण्र्यास साांगण्र्यात र्यािे.
………………………………………………………………………………………………………………………
(रटप: शासन वनणिर्यानुसार, १६ ददिस ककां िा तर्यापेक्षा जास्त कालािधीची रजा असल्र्यास शासन शुध्दीपत्रक क्र.िेतन/१३११/प्र.क्र.१७/सेिा-३ ददनाांक
०१/०६/२०१५ ला अनुसरून सदर कमिचारी आहररत करीत असलेल्र्या िेतनाच्र्या (तर्याचे पे बँडमधील िेतन ि ग्रेड पे) ५ टक्के दराने अवतररक्त िेतन/ विशेष िेतन
देताांबाबत वशफारस करण्र्यात र्येईल.)

………………………………………………

ददनाांक :

विभागप्रमुखाांची स्िाक्षरी
सावित्रीबाई फु ले पुणे विद्यापीठ
प्रशासन (वशक्षके तर कक्ष)
गणेशखखांड, पुणे-४११००७.
ददनाांक :

प्रती,
श्री. / श्रीमती ……………………………………………………………
हुद्दा :………………………………………………विभाग :……………………………………………………
आपण ददनाांक

रोजी सादर के लेल्र्या आिेदन -पत्राच्र्या सांदभाित आपणास कळविण्र्यात र्येते की,

आपली खाली दशिविल्र्याप्रमाणे रजा मांजूर/ नामांजूर/ विनािेतन करण्र्यात र्येत आहे.
रजेचा प्रकार

कालािधी

१. अर्जित रजा

दद.………………….. . ते ……………………..

२. पररिर्तित रजा

दद.…………………… ते………………………

३. अधिपगारी रजा

दद……………………. ते ………………………

४. विनािेतन रजा

दद……………………. ते ………………………

५. िटविलेली रजा

दद……………………..ते ………………………

एकू ण ददिस

(कृ .मा.प.

(२)
प्रशासन विभागाचा अवभप्रार्य
श्री. / श्रीमती…………………………………...........हुद्दा……………………विभाग……………………………….
र्याांची ददनाांक…………………………अखेर…………………………..ददिस अर्जित ि ………………ददिस अधिपगारी
रजा वशल्लक आहे.
खाली नमूद के ल्र्याप्रमाणे तर्याांची रजा मांजूर करण्र्यात र्यािी / र्येऊ नर्ये :
रजेचा प्रकार

कालािधी

एकू ण ददिस

१. अर्जित रजा

दद.………………….. .ते ……………………..

२. पररिर्तित रजा

दद.…………………… ते………………………

३. अधिपगारी रजा

दद……………………. ते ………………………

४. विनािेतन रजा

दद……………………. ते ………………………

५. िटविलेली रजा

दद……………………..ते ………………………

श्री. / श्रीमती…………………………………………………. हुद्दा………………………………………………….
र्याांना उपरोक्त कालािधीत स्ितःचे काम साांभाळू न जादा काम करण्र्यास साांवगतले आहे.
तरी तर्याांना वनर्यमाप्रमाणे ५% विशेष िेतन मांजूर करािे.
उपरोक्त रजा मांजूर/नामांजूर

कक्षावधकारी
(प्रशासन वशक्षके तर कक्ष)

सहार्यक कु लसवचि
(प्रशासन वशक्षके तर कक्ष)

उपकु लसवचि

कु लसवचि

(प्रशासन वशक्षके तर कक्ष)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------१. कामािर हजर झाल्र्यानांतर आपण उपभोगलेल्र्या रजेची नोंद सेिा -नोंदिहीत के ली गेल्र्याची खात्री करून घ्र्यािी.
२. ददनाांक……………………. रोजी पवहला/वतसरा शवनिार/रवििार/र्येणारी साििजवनक सुट्टी रजेस मागे जोडू न घेण्र्यास
आवण ……………………. रोजी र्येणारा पवहला/वतसरा शवनिार/रवििार/र्येणारी साििजवनक सुट्टी रजेच्र्या पुढे जोडू न
घेण्र्यास परिानगी देण्र्यात र्येत आहे.
३. ददनाांक…………………….अखेर, अर्जित……………………………ददिस ि अधिपगारी……………………
ददिस रजा वशल्लक आहे.

कु लसवचिाांकररता

