બ ાંહેધરી પત્રક
આથી હું નીચે સહી કરનાર શ્રી/શ્રીમતી /કું . જણાવું છું કે , આ કાર્ાાલર્ના તારીખ સાથેના જાવક નુંબર
હકમ અનસાર એડહોક ધોરણે ૧૧.માસના કરારના ધોરણે માસસક ફિક્સ પગારથી મને આપવામાું આવેલ
હકમની તમામ બોલીઓ અને શરતો મેં વાુંચી છે અને તે મને માન્ર્ છે .વધમાું, આ કરારનો સમર્ગાળો ૧૧
માસનો અથવા બઢતી / સીધી ભરતી / સ્પધાાત્મક પફરક્ષાથી સનર્સમત સનમણુંક માટે પસુંદગી પામેલ ઉમેદવાર
ઉપલબ્ધ થાર્ તે બેમાુંથી જે વહે લું હોર્ ત્ર્ાું સધીની સનમણુંક છે જે મારા ધ્ર્ાનમાું છે અને તે સાથે હું સુંમત છું .
હું જાણું છું કે , મારી સનમણુંક એડહોક (તદ્દન હુંગામી)૧૧ માસના કરારના ધોરણે સનર્ત કરે લ માસસક
પગારથી કરવામાું આવેલ છે . તેથી મારી કરાર આધાફરત (જે તે જગ્ર્ાનું નામ) તરીકે ની ૧૧ માસની સનમણુંકના
સમર્ગાળા દરસમર્ાન સરકારી કમાચારીને મળવાપાત્ર હોર્ તેવા કોઈપણ પ્રકારના લાભો મને મળવાપાત્ર નથી.
તે સાથે હું સુંમત છું અને કરારના આધાર(જગ્ર્ાનું નામ) તરીકે ના સનમણુંકના સામર્ગાળા દરસમર્ાન સરકારી
કમાચારીઓને મળવાપાત્ર હોર્ તેવા કોઈપણ લાભોની હું માુંગણી કરીશ નહી અને ભસવષ્ર્માું આ અુંગેની
સનમણુંક બાબતે હું કોઈપણ જાતની પોસલસ કે સ કે કોટા કચેરીનો આશરો લઈશ નહી.
વધમાું, હાલમાું મારી સામે કોઈપણ કોટા કે સ અને પોસલસ કે સ ચાલ નથી.(જે તે પોસલસ સ્ટે શનનું
ચાલ-ચલગતનું પ્રમાણપત્ર સામેલ રાખવું.)ઉપરોક્ત બાુંહેધરી મારા સ્વહસ્તાક્ષરની છે . જે હું કોઈપણ જાતના
દાબ-દબાણ સવના અને સુંપણા સભાન અવસ્થામાું શધ્ધ બસધ્ધથી કરું છું અને તે મને કબલમુંજર છે અને મારી
સમર્ની સનમણુંક દરસમર્ાન જો મારી કામગીરી કે મારું વતાનવ્ર્વહાર જે તે સનમણુંક આપનાર સત્તા
અસધકારીશ્રીની ર્ોગ્ર્ નહી જણાર્ તો તેઓ મને કોઈપણ પ્રકારની જાણ કે નોટીસ આપ્ર્ા સસવાર્ મારા કરારીર્
સેવાનો અુંત લાવશે તો તે મને કબલ મુંજર રહે શે અને તે બદલન હ આજ રોજ આ બાહેં ધરી પત્રક રૂ.20.ના
સ્ટે મ્પ પેપર પર સ્વ હસ્તાક્ષરે લખી નીચે સહી/જમણા અુંગઠાની છાપ કરી સનમણુંક અુંગેના બાુંહેધરી પત્રને
સપ્રત કરૂ છું .
સનમણુંક મેળવનારની સહી

................................સાક્ષી ૧
............................... સાક્ષી-૨

સુંસ્થાના વડાશ્રીની સહી અને
કચેરીનો રાઉન્ડ સીલ

સ્થળઃ-

જીલ્લા સમાજ સરક્ષા અસધકારીશ્રીની સહી
અને કચેરીનો રાઉન્ડ સીલ
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