
 

સરુત મહાનગરપાલિકા 
વોક ઇન ઇન્ટરવ્ય ુ

  

 

 સરુત મહાનગરપાલિકાના ય.ુસી.ડી. વિભાગ દ્વારા અમિીકૃત દિનિયાળ અંત્યોિય 
યોજના- રાષ્ટ્રીય શહરેી આજીવિકા વમશન(DAY-NULM)  અંતગગત શહરે કક્ષાએ યોજનાના  
વિવિધ  ઘટકોના  અમિીકરણના હતેથુી "સમાજ સગંઠક" ની કરારીય ધોરણે માવસક દિક્સ 
મહનેતાણાથી નીચે જણાિેિ િાયકાત ધરાિતા ઉમેિિારોને વનયત કરેિ શરતો અને 
બોિીઓને આધીન કોન્ટ્રાક્ટ બેઈઝથી તદ્દન એડહોક ધોરણની જગ્યા ભરિા માટે અરજીના 
નમનુા મજુબ સપણૂગ વિગતો ભરી, પાસપોટગ સાઇઝનો િોટો ચોટાડી તા.૧૦/૧૦/૨૦૧૭ ના 
રોજ સિારે ૦૯:૦૦ કિાકે, સ્થળ ય.ુસી.ડી. વિભાગ, SEPC સેન્ટ્ટર,રાયકા સકગિ, બમરોિી 
રોડ, ઉધના, સરુત ખાતે રૂબરૂ હાજર રહવે ુ.ં ઇન્ટ્ટરવ્ય ુમાટે ઈચ્છુક ઉમેિિારોની ઇન્ટ્ટરવ્ય ુ
તારીખે સિારે ૧૨:૦૦ કિાક સધુી નોંધણી કરિામા ં આિશે ત્યારપછી આિનાર 
ઉમેિિારોનો ઇન્ટ્ટરવ્યમુા ંસમાિેશ કરિામા ંઆિશે નદહ. વનયત સમય મયાગિામા ંનોધાયેિ 
ઉમેિિારોનો ઇન્ટ્ટરવ્ય ુસાજંે ૫:૦૦ કિાક સધુીમા ંપણુગ ન થાય તો નોંધાયેિ ઉમેિિારોએ 
પસિંગી સવમવત ધ્િારા જણાિેિ તારીખે સિારે ૯:૦૦ કિાકે હાજર રેહિાનુ ં રેહશે. 
ઇન્ટ્ટરવ્ય ુ માટે આિનાર ઉમેિિારોએ રહિેા- જમિાની સગિડ સ્િ-ખચે કરિાની રહશેે. 
અરજીનો નમનુો સરુત મહાનગરપાલિકાની િેબસાઈટ ઉપરથી મળી રહશેે તેમજ 
ઇન્ટ્ટરવ્યનુા દિિસે ઇન્ટ્ટરવ્યનુા સ્થળે પણ મળી શકશે.  

જગ્યાનુ ંનામ  સમાજ સગંઠક (કરારીય) 
કુિ જગ્યા  ૨(બે) 
િાયકાત :-  ધોરણ ૧૨ પાસ અને સમાજિક્ષી સેિાઓનો ૫(પાચં) 

િર્ગનો અનભુિ અથવા માન્ટ્ય યવુનિસીટીની સ્નાતકની 
ડીગ્રી અને સમાજિક્ષી સેિાઓનો ૨(બે)િર્ગનો 
અનભુિ.  

િયમયાગિા :-  ઇન્ટ્ટરવ્યનુી તારીખે ઉમેિિારની ઉંમર ૩૫ િર્ગથી 
િધ ુહોિી જોઈએ નદહ. 

માવસક દિક્સ અિેજ :- રૂ. ૧૦,૦૦૦/-  

નોધ :- ઉમેિિારે અરજી સાથે નીચે મજુબના પરુાિાઓની પ્રમાલણત નકિ સામેિ કરિાની રહશેે, 
તેમજ તમામ મળૂ પ્રમાણપત્રો સાથે િાિિાના રહશેે.  

 ૧. ઉમરના પરુાિા માટે શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર  

 ૨. શૈક્ષલણક િાયકાત માટે માકગશીટ તથા પ્રમાણપત્ર, ડીગ્રી સટીિીકેટ  

 ૩. અનભુિનુ ંપ્રમાણપત્ર  

 ૪. રહઠેાણ અને ઓળખનો પરુાિો. 
 ૫. કોન્ટ્ટેક્ટ નબંર (મોબાઇિ/િોન નબંર) 

 
 
 
 

ન.ંપીઆરઓ/      ૨૦૧૭-૧૮                                                 કવમશનર  

તા.   /    /૨૦૧૭                                                     સરુત મહાનગરપાલિકા 



કરારરય ધોરણે સમાજ સગંઠકની નનમણ કંની ફાઇલ 

HuIFG]\ GFD ov SZFZLI WMZ6[ સમાજ સગંઠક GL VZHLGF[ GD}GF[ 

 

 

 

 

(;]JFrI V1FZDF\  AM,5[GYL VZHL SZJL\)  
 

VP G\P            lJUT  

1. 5|YD GFD o  

2. ALH] GFD o  

3. V8S o  

4. ;ZGFD]\ o  

5. 5LG SM0 G\P       
 

6. ZC[9F6GM OMG G\P  

sV[;8L0L ;lCTf        
 

V[;8L0L SM0  ZC[9F6GM OMG G\P 
                   

   

7. DMAF., G\P            
 

8. .vD[., VF.P0LP  

9. ,L\U (Sex)  s,FU] 50T] CMI tIF\ sf GL lGXFGL SZMf :  !P 5]~QF  s    f   ZP :+L s    f 
 

10. HgD TFZLB       o      lNJ;   DF;   JQF"     
 

11. HFlT  s,FU] 50T] CMI tIF\ sf GL lGXFGL SZMf o  

!P VPHFP s    f ZP VPHPHFPs    f  #P  ;FPX{P5PJP s    f $P ;FDFgI  s    f    

5P XFPBMPBF\P  s    f  &P DFHLP ;{lGS  s    f 
 

12. J{JFCLS NZHHM s,FU] 50T] CMI tIF\ sf GL lGXFGL SZMf :  

!P 5Zl6T  s     f  ZP V5Zl6T  s     f  #P K]8FK[0F  s     f  $P lJW]Z q lJWJF s    f  
 

13 X{1Fl6S ,FISFT  
 

;\:YFG]\ GFD q AM0" q 

I]lGJ";L8L 

5F; SZ[, 5ZL1FF 5ZL1FF 5F; SIF"G]\ 

JQF" VG[ DF; 

D]bI lJQFI D[/J[, 8SFJFZL 5|ItG 

      .    

      .    

      .    

14 VG]EJGL lJUTP   PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP S], JQF" ov PPPPPPPPPPPPPP 

 
 

 

 

lA0F6 SZ[, SFU/M ov sTDFD 5|DF65+MGL OST 5|DFl6T GS,M H ;FD[, SZJLPf  

sH[ 5]ZFJF VZHL ;FY[ ;FD[, SIF" CMI T[GL ;FD[ H sf GL lGXFGL SZMf 

1. HgD NFB,M  (    ) 2. XF/F KM0IFG]\ 5|DF65+   (   ) 

3. 0L%,MDF\ DFS"XL8 (    ) 0L%,MDF 5|DF65+(    )  4. :GFTSGL DFS"XL8 (   )  :GFTSG]\ 5|DF65+ (    ) 

5. VG]:GFTSGL DFS"XL8(    )VG]:GFTSG]\ 5|DF65+ (    ) 6. HFlTG]\ 5|DF65+ (    ) 

7. VG]EJG]\ 5|DF65+ OST ;\:YFGF ,[8Z5[0 p5Z (    ) 8. XFlZZLS BM0BF\56 V\U[G]\ 5|DF65+ (    ) 

9. DFHL ;{lGS V\U[G]\ 5|DF65+ (    )  10. CCC (    )  CCC
+
 (    ) VgI SMd%I]8Z lJQFIS 5ZL1FF 5F; 

SIF" V\U[G\] 5|DF65+ (   ) 

11. lS|DL,[IZ 5|DF65+ (    ) 12. V[;PV[;P;LP DFS"XL8 s    f  V[;PV[;P;LP 5|DF65+  s    f 

13. V[RPV[;P;LP DFS"XL8 s    f      V[RPV[;P;LP 5|DF65+  s    f 14. CF,GF GMSZLNFTFG]\ G JF\WF 5|DF65+ s    f 

15. S[8,F 5|ItG[ 5ZL1FF 5F; SZ[, K[ T[G]\  5|DF65+ s     f 16. CF,GF GMSZLNFTFqI]lGJ";L8LqSM,[H 5{SL ,FU] 50TL ;\:YFGF 

;\NE"5+MsZ[OZg;f;FD[, SZJF 

17. VgI    
 

 

 

SA],FT GFD]\ 
        VFYL C]\ GLR[ ;CL SZGFZ H6FJ] K]\ S[ VZHLDF\ H6FJ[, TDFD lJUTM ;\5}6"56[ ;FRL K[4 VG[ VF V\U[ SM. 5|̀ G 

p5l:YT YFI TM DFZL pD[NJFZL U[Z,FIS YX[ VG[ HM lGD6]\S 5FD[, CM.X TM T[ ZN YJFG[ 5F+ ZC[X[P 

 
 

:Y/ ov          VZHL SZGFZGL ;CL4 
TFZLB ov           

TFH[TZGM 

5F;5M8" 

;F.hGM 

pD[NJFZGL ;CL 

SZ[, OM8M 

 


