
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ળડોદરા મહાનગર સેળા સદન 

www.vmcegov.com      www.vmc.gov.in 
લડોદયા ભશાનગય વેલા વદન દ્વાયા અભરીકૃત (યાષ્ટ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળન મોજના) (NULM) અંતગગત ળશયે કક્ષાએ મોજનાના 

વલવલધ ઘટકોના અભરીકયણના શતેથુી કયાયીમ ધોયણે ભાવવક ફપકવ ભશનેતાણાથી નીચે જણાલેર રામકાત ધયાલતા ઉભેદલાયોને ૧૧ 
(અગગમાય) ભાવના કોન્ટ્રાકટ ફેઇઝથી તદન એડશોક ધોયણની જગ્મા બયલા ભાટે  અયજીઓ ભગંાલલાભા ંઆલે છે.  
જગ્યાન ુનામ: મેનેજર-સામાજીક વળકાસ ને આધાર વ્યળસ્થા  
જગ્માની વખં્મા:- ૦૧ 

ગાય: રૂ. ૩૦,૦૦૦/- (ફપક્વ ભશનેતાણુ)ં 
રામકાત તથા અનબુલ:- ભેનેજભેન્ટ્ટભા ંફે લગનો ણુગ વભમનો અનસુ્નાતક ફડપ્રોભા/ં એભ.ફી.એ  અથળા અન્ટ્મ કોઇ વફવંધત ળાખાભા ં

ભાસ્ટવગ વાથે ૩ લગનો અનબુલ   અથળા વયકાય ભાન્ટ્મ વસં્થાઓભાથંી સ્નાતક અને ગયીફી ઘટાડા કામગક્રભ 
વફશત વાભાજીક વલકાવની કાભગીયીભા ં૬ લગનો અનબુલ.  

ક્ષભતા:- વ્મક્ક્તને એભ.એવ.ઓફપવનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજોઇએ. ભજબતુ થૃકકયણાત્ભક કૌળલ્મ ધયાલતા શોલા જોઇએ. તેભજ 
વયકાયી વસં્થાભા ંકાભગીયીના અનબુલને પ્રથભ વદંગી આલાભા ંઆલળે.  

ઉંભય:- તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૫ ના યોજ ૩૫ લગથી લધ ુનશી 
જગ્યાન ુનામ: મેનેજર-કૌલ્યો અને વનળાાહ સાધનો 
જગ્માની વખં્મા:- ૦૧ 

ગાય: રૂ. ૩૦,૦૦૦/- (ફપક્વ ભશનેતાણુ)ં 
રામકાત તથા અનબુલ:- ભેનેજભેન્ટ્ટભા ંફે લગનો ણુગ વભમનો અનસુ્નાતક ફડપ્રોભા/ં એભ.ફી.એ   અથળા અન્ટ્મ કોઇ વફવંધત ળાખાભા ં

ભાસ્ટવગ વાથે ૩ લગનો અનબુલ  અથળા વયકાય ભાન્ટ્મ વસં્થાઓભાથંી સ્નાતક અને કૌળલ્મ તારીભ અને 
વનયકુ્ક્ત કામગક્ર્ભના અભરભા ં૬ લગનો અનબુલ.  

ક્ષભતા:- વ્મક્ક્તને એભ.એવ.ઓફપવનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજોઇએ. ભજબતુ થૃકકયણાત્ભક કૌળલ્મ ધયાલતા શોલા જોઇએ. તેભજ 
વયકાયી વસં્થાભા ંકાભગીયીના અનબુલને પ્રથભ વદંગી આલાભા ંઆલળે.  

ઉંભય:- તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૫  ના યોજ ૩૫ લગથી લધ ુનશી 
જગ્યાન ુનામ: મેનેજર-નાણાકીય સમાળે અને માઇક્રો ઉદ્યોગ સાહસ 

જગ્માની વખં્મા:- ૦૧ 

ગાય: રૂ. ૩૦,૦૦૦/- (ફપક્વ ભશનેતાણુ)ં 
રામકાત તથા અનબુલ:- ભેનેજભેન્ટ્ટભા ંફે લગનો ણુગ વભમનો અનસુ્નાતક ફડપ્રોભા/ં એભ.ફી.એ   અથળા અન્ટ્મ કોઇ ણ વફવંધત 

ળાખાભા ંભાસ્ટવગ  અથલા વયકાય ભાન્ટ્મ વસં્થાઓભાથંી સ્નાતક વફશત ગયીફ ઘટાડા કામગક્રભો/ નાણાકીમ 
વસં્થાઓભા ંવધયાણ વંકગ વાભાજીક સયુક્ષા અને / અથલા ભાઇક્રો ઉદ્યોગ વાશવોને ઉતેજનભા ં૬ લગનો 
અનબુલ. 

ઉંભય:- તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૫ ના યોજ ૩૫ લગથી લધ ુનશી 
જગ્યાન ુનામ: મેનેજર એમઆઇએસ અને એમઇ  

જગ્માની વખં્મા:- ૦૧ 

ગાય: રૂ. ૩૦,૦૦૦/- (ફપક્વ ભશનેતાણુ)ં 
રામકાત તથા અનબુલ:- ફે લગનો ણુગ વભમનો અનસુ્નાતક ફડપ્રોભા/ંકોમ્પપ્યટુય વામન્ટ્વભા ંભાસ્ટવગ , એભએભવી (કોમ્પપ્યટુય વામન્ટ્વ) 

ફી.ટેક (કોમ્પપ્યટુય વામન્ટ્વ) અથળા વયકાય ભાન્ટ્મ વસં્થા/યવુનલવવિટીભાથંી એભવીએ તેભજ ખાવ કયીને 
ગયીફી ઘટાડા પ્રોજેકટ જેલા વલસ્તતૃ વલકાવ પ્રોજેકટ ભાટે એભઆઇએવ અને એભઇ ફડઝાઇનીંગ અને અભરભા ં
ઓછાભા ંઓછો ૩ લગનો અનબુલ. 

ક્ષભતા:- વ્મક્ક્તને એભ.એવ.ઓફપવનુ ંજ્ઞાન શોવુ ંજોઇએ. ભજબતુ થૃકકયણાત્ભક કૌળલ્મ ધયાલતા શોલા જોઇએ. તેભજ 
વયકાયી વસં્થાભા ંકાભગીયીના અનબુલને પ્રથભ વદંગી આલાભા ંઆલળે. ઉયાતં વ્મક્ક્તભા ંઘણ ુવારંુ 
ડોક્યભેુન્ટ્ટેળન કૌળલ્મ શોવુ ંજોઇએ. અને યીોટગ તૈમાય કયલાભા ંઘણા વાયા શોલા જોઇએ. પ્રોજેકટ ભેનેજભેન્ટ્ટ 
વોપટલેય ડેટાફેઝ ભેનેજભેન્ટ્ટ વવસ્ટભ , લેફવાઈટ ડેલરભેન્ટ્ટ અને ભેનેજભેન્ટ્ટથી ભાફશતગાય શોલા જોઇએ.   

ઉંભય:- તા.૧૧-૦૫-૨૦૧૫ ના યોજ ૩૫ લગથી લધ ુનશી 
ઉયોકત જગ્માની જાશયેાત તેભજ અયજી પોભગનો નમનુો જાશયેાત પ્રવવદ્ધ થમેથી લડોદયા ભશાનગય વેલા વદનની ઉયોકત લેફવાઈટ 

ઉય તેભજ વાભાન્ટ્મ લશીલટ વલબાગના નોટીવ ફોડગ ઉય જોઇ ળકાળે. નીચે જણાલેર વયનાભેથી અયજી ત્રકનો નમનુો ભી ળકળે. 
ઉભેદલાયોએ વદયહ ુજાશયેાતની તભાભ વલગતો જોમા છી જ અરજી રજીસ્ટડા ોસ્ટ અથળા સ્ીડ ોસ્ટથી મ્યવુનવસ કવમશ્નરશ્રીની ક્ચેરી , 
સામાન્ય ળહીળટ વળભાગ , ખડેંરાળ માકેટ બિલ્ડીઁગ , રાજમહે રોડ , ળડોદરા-૩૯૦ ૨૦૯ એ સરનામે તા.૧૧/૦૫/૨૦૧૫ સધુીમા ંમલી રહ ેતે 
રીતે કરળાની રહેે. વાદીોસ્ટ તેભજ રુફરુભા ંઅયજી સ્લીકાયલાભા ંઆલળે નશીં.  

ઉભેદલાયે અયજી તથા કલય ઉય જે જગ્મા ભાટે અયજી કયેર શોમ તેનુ ંનાભ તથા ી.આય.ઓ.ન.ં અલશ્મ રખલો. અયજી વાથે ઉંભય , 
ળૈક્ષગણક રામકાત , અનબુલ તથા જાવતના પ્રભાણત્રોની ખયીનકરો અલશ્મ વાભેર યાખલી. અધયુી વલગતોલાી તેભજ જરૂયી પ્રભાણત્રો 
યજુ કમાગ વવલામની તથા મદુત ફશાય આલેર અયજી કોઇણ વજંોગોભા ંગ્રાહ્ય યાખલાભા ંઆલળે નશીં. અયજદાયે ોતાનો પોન નફંય અથલા 
ભોફાઇર નફંય અયજીભા ંઅલશ્મ દળાગલલાનો યશળેે.   
ી.આય.ઓ.ન.ં૭૬/૧૫-૧૬                                                                                              મ્પયવુનવવર કવભશ્નય                         

http://www.vmcegov.com/


 

 

 

૧૧ (અબગયાર) માસના કોન્રાકટ િેઇઝથી તદન એડહોક ધોરણની જગ્યા ભરળા માટેના અરજી ત્રકનો નમનુો 
 

(1) જગ્માનુ ંનાભ:-                 ી.આ.ર.ઓ.ન.ં.૭૬/૧૫-૧૬ 

(2) અયજદાયનુ ંનાભ:_______________________________________________. 

   (અટકí)      (નાભ)  (વતા/વતનુ ંનાભ) 

(3)  (અ) જ્નન્ટ્ભ તાયીખ:______________. 

(¥É) તાયીખ:૧૧/૦૫/૨૦૧૫ ના યોજ ઉંભય: લગ:____ ભાવ:____ ફદલવ:____. 

(4) જાવત:______________.(અન.ુજાવત/અન.ુજનજાવત/વા.ળૈ..લ/વાભાન્ટ્મ) 
(વાભાન્ટ્મ જાવત વવલામના ઉભેદલાયોએ જાવત અંગેના વક્ષભ અવધકાયીના પ્રભાણત્ર યજુ કયલા)  

(5) ત્ર વ્મલશાયનુ ંવયનામુ ં(વનકોડ વશ) 

(1) કામભી વયનામુ:ં     ______________________________________________ 

_______________________________________________. 

(2) ત્ર વ્મલશાયનુ ંવયનામુ ં:_______________________________________________ 

_______________________________________________. 

(6) ભોફાઇર નફંય: _____________________. રેન્ટ્ડરાઇન નફંય: _____________________. 

(7) ળૈક્ષગણક રામકાત: ( જાશયેાતભા ંદળાગલેર મજુફની રામકાત જણાલલી) 

અ.ન ં યીક્ષાનુ ંનાભ ફોડગ/વસં્થા/ઇન્ટ્સ્ટીટયટુનુ ં
નાભ 

ાવ કમાગન ુ ં
લગ 

ભેલેર 
ગ્રેડ/લગગ/ટકા 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

(8) અનબુલ: (રખેર વલગતના પ્રભાણત્ર વાભેર યાખલા) 

અ.ન ં વભમ ભમાગદા 
તા...થી તા.. 

મદુત 
લગ/ભાવ/ફદલવ 

શોદો નોકયી અંગેની 
વસં્થાનુ ં

નાભ/વયનામુ ં

જે વસં્થાભા ંજે શોદ્દા 
ઉય પયજ ફજાલતા 

શળ,ે તે શોદ્દાની 
કાભગીયીની ટંુકી 

વલગતો 
 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

 
     

 

(9) વોગધંનામ:ુ ઉયોકત જણાલેર તભાભ શકીકતો વાચી અને ખયી છે. ખોટી શકીકત જણાલલાભા ંઆલેર નથી અગય 

તો જાણીબઝુીને વત્મ શકીકત છુાલલાભા ંઆલી નથી. આ અંગે જો વલરુદ્ધનુ ંવાગફત થળે તો તે ભાટે ભશાનગય વેલા 

વદન દ્વાયા જે કાઇં ગરા ંરેલાભા ંઆલળે તે ભને ફધંનકતાગ યશળેે.   

સ્થ:______________. તાયીખ:______________. ઉભેદલાયની વશી_________________. 

ઉભદેલાયે ોતાનો 
શારનો ાવોટગ 
વાઇઝનો પોટો 

ચોટાડલા ભાટેની 
જગ્મા 


