मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017- �प� 'अ'
�ी/ �ीमती ------------------------------------प�ा : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िदनांक:
�ित,
(मेंटरचे नाव व काय�लय)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय :- 'मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017' अंतगर्त 'मुख्यमं�ी फेलो' म्हणून �जू
होणेबाबत.
संदभर् :- 1. अथर् व सां�ख्यकी संचालनालयाचे िदनांक 29 जुलै/ 8 ऑगस्ट, 2017
रोजीचे प� �. DES/ANALYSIS/CMF/LETTER/२०१७-१८/२०२
2. शासन िनणर् य, िनयोजन िवभाग, �. संकीणर् - 1017 / �. �. 97 / का.
1426, िदनांक 24/05/2017
महोदय/महोदया,
'मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017' अंतगर्त संदभ�य प�ाच्या अनुषंगाने मी �ी / �ीमती------------------------------------------------------------------------- िदनांक

/

/ 2017 रोजी (म.पू./म.नं.)

--------------------------------------------------------------------------------------- या काय�लयात
"मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर् �म 2017" अंतगर्त 'फेलो' म्हणून �जू होत आहे . तरी मला काय�लयात �जू
होण्यास परवानगी िमळावी, ही िवनंती.
आपला / आपली िवश्वासू,

मेंटरचे अिभ�ाय व स्वाक्षरी

(

फेलोची स्वाक्षरी

)

�त :
मुख्य संशोधन अिधकारी, अथर् व सां�ख्यकी संचालनालय, �शासकीय इमारत, 8 वा मजला, वां�े (पू), मुंबई
400 051 यांना मािहती व पुढील कायर्वाहीस्तव cro.des-mum@gov.in या इमेल आयडीवर सादर

मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017- �प� 'ब'
फेलोंनी भ�न �ावयाचा बँक खात्याचा तपशील:

अनु. �.
अ)
1.

तपशील

फेलोची मािहती:
फेलोचे नाव (Name of fellow) :

2.

काय�लयाचे नाव (Office name):

3.

काय�लयात �जू झाल्याचा िदनांक (Date of joining):

ब)

बँक खात्याचा तपशील:-

1.

बँक खातेदाराचे नाव (Name of A/c holder):

2.

बँकेचे नाव (Bank name) :

3.

खात्याचा �कार (Type of account) :

4.

खाते �मांक (Account number):

5.

IFSC कोड (IFSC Code) :

6.

MICR कोड (MICR Code) :

7.

PAN नंबर (PAN number) :

फेलोचे नाव व स्वाक्षरी

टीप:- 1)

या पिरिशष्टासोबत बँक पासबुकच्या पिहल्या पानाची छायांिकत �त (Xerox Copy)

िंकवा र� केलेल्या धनादे शाची (Cancel cheque) �त स्कॅ न क�न तात्काळ अथर् व
सां�ख्यकी संचालनालयास cro.des-mum@gov.in या ई मेल आयडी वर पाठवावी.

मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017- �प� 'क'
फेलो / फेलोंच्या काय�लयीन उप�स्थतीचा मािसक अहवाल:

माहे __________, 2017 - 18 चा फेलोंच्या काय�लयीन उप�स्थतीचा अहवाल:

अ
�

फेलोचे नाव

काय�लयातील गैरहजर
उप�स्थतीचे
िदवस
िदवस
(संख्या)
(संख्या)

रजेचा
िदनांक

आतापय� त
उपभोगलेल्या
एकू ण
नैिमि�क
रजा (संख्या)

1
2
3
4
5
6

�मािणत करण्यात येते की, सदर फेलो या काय�लयातील उप�स्थती नोंदीनुसार उपरोक्त �माणे काय�लयात
उप�स्थत होते.

काय�लयाचा िशक्का

मेंटोरचे नाव व स्वाक्षरी

िठकाण:

िदनांक:

टीप:- 1. कृ पया सदर अहवाल �त्येक मिहन्याच्या 3 तारखे पय�त अथर् व सां�ख्यकी संचालनालयास
cro.des-mum@gov.in या ई मेल आयडी वर पाठिवण्याची व्यवस्था मेंटोरने करावी.

मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर्�म 2017- �प� 'ड'

घोषणा प�
मी -------------------------------------------------- असे िलहू न दे तो/दे ते
की, माझी ------------------------------------------------------------------------या काय�लयात "मुख्यमं�ी फेलोिशप कायर् �म 2017" अंतगर्त 'फेलो' म्हणून
नेमणूक झाली आहे . मी स��स्थतीत कोणत्याही शासकीय/ िनमशासकीय/ खाजगी
सेवेत कायर् रत नाही.

फेलोचे नाव व स्वाक्षरी

