વુયત ભશાનગયાલરકા
લોક ઇન ઇન્ટયવ્મુ

વુયત ભશાનગયાલરકાના મુ.વી.ડી. લલબાગ ધ્લાયા અભરીકૃત દદનદમા અંત્મોદમ મોજનાયાષ્ટ્રીમ ળશેયી આજીલલકા લભળન (DAY-NULM) અંતગગત વાભાજીક ગલતળીરતા અને વંસ્થાગત
લલકાવ (SM&ID) ઘટક શેઠ ળશેયી આજીલલકા કેન્ર (

CLC)ના અભરીકયણ ભાટે

"કો-ઓડીનેટય"ની કયાયીમ ધોયણે ભાલવક દપક્વ ભશેનતાણાથી નીચે જણાલેર રામકાત ધયાલતા
ઉભેદલાયોને લનમત કયેર ળયતો અને ફોરીઓને આધીન કોન્રાક્ટ ફેઈઝથી તદ્દન એડશોક ધોયણની
જગ્મા બયલા ભાટે અયજીના નભુના ભુજફ વૂણગ લલગતો બયી, ાવોટગ વાઇઝનો પોટો ચોટાડી
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૯ ના યોજ વલાયે :૧૦.૦૦ કરાકે, સ્થ મુ.વી.ડી. લલબાગ, યામકા વકગર,
ફભયોરી ખાડી લિજ ાવે,ફભયોરી યોડ ઉધના, વુયત ખાતે રૂફરૂ શાજય યશેલું. ઇન્ટયવ્મુ ભાટે ઈચ્છુ ક
ઉભેદલાયોની ઇન્ટયવ્મુ તાયીખે ફોયે ૦૨.૦૦ કરાક વુધી નોંધણી કયલાભાં આલળે ત્માયછી આલનાય
ઉભેદલાયોનો ઇન્ટયવ્મુભાં વભાલેળ કયલાભાં આલળે નલશ. લનમત વભમભમાગદાભાં નોંધામેર તભાભ
ઉભેદલાયોના ઇન્ટયવ્મુ વાંજે ૫:૦૦ કરાક વુધીભાં ૂણગ ન થામ તો નોધામેર ઉભેદલાયોએ વંદગી
વલભલત ધ્લાયા જણાલેર તાયીખે તેભજ સ્થે વલાયે ૧૧.૦૦ કરાકે ઇન્ટયવ્મુ ભાટે શાજય યશેલાનું
યશેળે. ઇન્ટયવ્મુ ભાટે આલનાય ઉભેદલાયોએ યશેલા-જભલાની વગલડ સ્લ-ખચે કયલાની યશેળે. અયજીનો
નભુનો વુયત ભશાનગયાલરકાની લેફવાઈટ ઉયથી ભી યશેળે તેભજ ઇન્ટયવ્મુના દદલવે ઇન્ટયવ્મુના
સ્થે ણ ભી ળકળે.
જગ્માનું નાભ
કો-ઓડીનેટય(કયાયીમ)
કુર જગ્મા
૫(ાંચ)
રામકાત :વાભાજીક ઉત્થાન ભાટે રૂચી ધયાલનાય ભાન્મ મુલનલવીટીના
કોઈણ લલદ્યાળાખાના સ્નાતક.
અનુબલ : લભળન ભંગરભ(અફગન) મોજના/વાભાજીક વેલાનો
ક્ષેત્રીમ અનુબલ અને ભલશરા ઉન્નલત ના કાભોની
જાણકાયી/અનુબલ લધાયાની રામકાત ગણાળે.
લમભમાગદા :ઇન્ટયવ્મુ તાયીખે ઉભેદલાયની ઉંભય ૨૧ લગ ૂયી કયેર શોલી
જોઈએ તેભજ ૩૦ લગથી લધુ શોલી જોઈએ નલશ.
એવ.ટી/એવ.વી/અન્મ છાત લગગના ઉભેદલાય ભાટે ઉરી
લમભમાગદાભાં ાંચ લગ વુધીની છૂ ટછાટ યેશળે.
ભાલવક દપક્વ અલેજ :રૂ. ૪,૦૦૦/નોધ:- ઉયોક્ત જગ્માઓ ભાટે પક્ત ભલશરા ઉભેદલાયો અયજી કયી ળકળે
ઉભેદલાયે અયજી વાથે નીચે ભુજફના ુયાલાઓની પ્રભાલણત નકર વાભેર કયલાની યશેળે,
તભાભ ભૂ પ્રભાણત્રો વાથે રાલલાના યશેળે.
૧. ઉભયના ુયાલા ભાટે ળાા છોડમાનું પ્રભાણત્ર
૨. ળૈક્ષલણક રામકાત ભાટે ભાકગળીટ તથા પ્રભાણત્ર, ડીગ્રી વટીપીકેટ
૩. અનુબલનું પ્રભાણત્ર
૪. યશેઠાણ અને ઓખનો ુયાલો.
૫. કોન્ટેક્ટ નંફય (ભોફાઇર/પોન નંફય)

નં.ીઆયઓ/
/૨૦૧૮-૧૯
તા. / /૨૦૧૯
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