økwshkík Efku÷kuSf÷ yusÞwfuþLk yLku heMk[ì (økeh) VkWLzuþLk,
økktÄeLkøkh
ELËÙkuzk Lku[h Ãkkfì, Ãkku.yku. Mkufxh-7, økktÄeLkøkh-38h 007, økwshkík
fk{økeheLkwt Lkk{: {ktzðe yLku zwB{Mk(Mkwhík) ¾kíkuLkk rVÕz MxuþLkku ¾kíku rVÕzMxuþLk ykMkeMxLxLke
fhkh ykÄkheík Äkuhýu ntøkk{e søÞk ¼hðk ytøku

“økeh” VkWLzuþLk, økktÄeLkøkhLke f[uhe nuíkw ykEMkeÍuzyu{ Ãkúkusufx ytíkøkìík
íkiÞkh fhðk{kt ykðu÷ Wfík çktLku rVÕz MxþuLkku ¾kíku rVÕz MxuþLk ykMkeMxLx
Lke 11 {kMkLkk fhkh ykÄkheík {krMkf Ãkøkkh Yk.6,Ãk00/- Úke rLkÞqrfík
fhðkLke Úkíke nkuE, su nuíkw Äkuhý-10 ÃkkMk nkuÞ íkuðk íkk.1Ãk/01/h017
MkwÄe{kt ðÞ {ÞkìËk 4Ãk ð»kìÚke ðÄw Lk nkuÞ íkuðk W{uËðkhku {kxu ‘økeh’
VkWLzuþLk, økktÄeLkøkh ¾kíku íkk.16/01/h017 Lkk hkus ‘ðkuf-ELk ELxhÔÞw’
Mkðkhu 11 f÷kfu økkuXððk{kt ykðu÷ Au, su{kt ¼køk÷uðk EåAwf su íku W{uËðkhu
Mð¾[uì f[uhe ¾kíku ÷kÞfkík, yLkw¼ðLkk yMk÷ Ãkú{kýÃkºkku íkÚkk ËhufLke Lkf÷Lkk
yuf Mkux, VkuxkuøkúkV ðøkuhu MkkÚku Mk{ÞMkh nksh hnuðwt. ÷økík ¼híke yLðÞuLke
rLkÄkìheík fÞkìLkwMkkhLke òuøkðkEyku, þhíkku yLku fk{økeheLke ðÄw rðøkík yºkuLke
ðuçkMkkEx: www.geerfoundation.gujarat.gov.in ÃkhÚke {u¤ðe þfkþu íkÚkk ðÄw
{kneíke yºkuLke f[uhe ¾kíku VkuLk:079-h3977311/3hÃk/341 ÃkhÚke {u¤ðe
þfkþu.
– LkkÞçk rLkÞk{f (ykh yìLz ze)
(જાહેરાતનો નમુનો)

‘વોક-ઇન-ઇન્ટરવ્ ’ુ તા.૧૬/૦૧/૨૦૧૭, સમય : સવારવે ૧૧ કલાકે(ઉમેદવારવોએ સવારવે ૧૦.૩૦કલાકે હાજરવ રવહેવ)ુંુ , ઇન્ટરવ્ ુ સ્થળ::
‘ગીરવ’ ફાઉનડેશન, ઇન્રદોડા પ્રકૃતત ઉદ્યાન, ‘ચ-૦’ સકક લ ાાસે, જ રવોડ, ગાુંીીનગરવ- ૩૮૨ ૦૦૭
માુંડવી(કચ્છ) અને ડુમ્મસ(ુુરવત) ખાતે ફીલ્ડ સ્ટે શન આસીસ્ટન્ટની તદન હુંગામી રવીતે કરવારવ આીારવીત ીોરવણે જગ્યા વરવવા સબબ
કચેરવીના ૫ત્ાુંક : ગીરવ/આઇસીઝેડએમાી/બ-૮૩૫૪-૫૫, તા.૦૩/૦૧/૨૦૧૭ થી લગત જાહેરવાત અખબારવમાું પ્રકાતશત કરવવા હેુ  ુ
મોકલવામાું આવેલ ૫ત્

જોબ પ્રોફાઇલ- ફીલ્ડ સ્ટે શન આસીસ્ટન્ટ, ̔ગીરવ ̓ ફાઉન્ડેશન, ગાુંીીનગરવ
લાયકાત: ઘોરણ- ૧૦ પાસ
વય મયાાઁદા: તા. ૧૫/૦૧/૨૦૧૭ સુઘીમાાં ૪૫ વષઁથી વઘુ ન હોવી જોઇએ.
કામગીરવીની તવગત:
૧) સદરહુ ાં જગ્યા સાસ ીરેનસ સમામતીસ સ કરષા,ાસ દે સરે સનસ મીતી હોઇ ર કષ ષ ેમસદવારનસ રાઘાઘાય આ૫વામાાં આવશસ.
૨) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસના રુ૫ મીડરની સુચનાનુસાર-વ-અત્રસની ીચસરેના ઘારા ઘોરણ મુજબની ીામીીરેઓ ીરવાની રહેશસ.
૩) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શનની દે સરે સસ સાર સાંભાળ-વ-ફેલ્ડ ્ ે શન મીાન ીે મામ લમલ્ીતનસ ીોઇ નુીશાન ન ૫હોંચાડે તસ મીત
સમામતીની ીામીીરેઓ ીરવાની રહેશસ.
૪) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસ મસબોરે રે સર સાઘનોસ ે૫ીરણોસ સામગ્રીની રુ૫ મીડરની સુચનાનુસાર દે સરે સ સાર સાંભાળસચોખ્સાઇસ
જાળવણી-વ- ીોઠવણની ીામીીરેઓ ીરવાની રહેશસ.
૫) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસના રુ૫ મીડરની સુચનાનુસાર તૈયાર ીરવામાાં આવતા દ્તાવસજોસ રેપો ઁસ ૫ત્રો વીસરેની ીોઠવણની
ીામીીરેમાાં મદદ ીરવાની રહેશસ.
૬) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસ સાંશોઘન ીાયય હેત ુ ે૫ીોીમાાં મસવામાાં આવતા અમી અમી નમુનાઓ-વ-અય મીત સામગ્રીની રુ૫
મીડરની સુચનાનુસાર દે સરે સ સાર સાંભાળસચોખ્સાઇસ જાળવણી-વ-ીોઠવણની ીામીીરે ીરવાની રહેશસ.
૭) જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસના રુ૫ મીડર ે૫રાાંત અત્રસની ીચસરેના લસલનયર ્ ાફ-વ-અલઘીારેશ્રીઓ દ્વારા સમયાાંતરે આ૫વામાાં
આવતી સ કચનાઓની અમમવારે ીરવાની રહેશસ.
૮) જે તસ રુ૫ મીડરની સુચનાનુસાર જષ ર ૫ડયસ ફેલ્ડ ્ ે શન સાતસ સાથસ રહે તસઓનસ મદદની ીામીીરે ીરવાની રહેશસ.
૯) રાઘોજેી

સમય ર કરતાની આલઘન ીરાર આઘારરત જગ્યા હોઇસ ીોઇ ીાયમી હીી મા ક ૫ડતો નથી. અત: દરે ી વષેઁ સમીષા,ા

થયસથી ર કન: રાસી શીાશસ અથવા છૂ ા ૫ણ ીરવામાાં આવશસ.
૧૦) જે તસની ૫સાંદીી થયસથી જાણ ીયેઁથી જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન/મ કખ્ય મથીે રદન-૧૦માાં અથવા જે તસ મીત લનમણુીાં ૫ત્રમાાં
જણાવસમ સમય મયાય દામાાં ફરજીયાત હાજર થવાનુ ાં રહેશસ અયથા લનમણુીાં રદ ીણાશસ.
૧૧) જે તસની ૫સાંદીી થયસથી ીચસરે સાતસના ે૫રે અલઘીારેશ્રીઓ ીે તસઓના લનયાંત્રણ અલઘીારેશ્રી તથા જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન
સાતસના રુ૫ મીડરની સુચનાઓનુસાર
ાં
સોં૫વામાાં આવતી ીામીીરેઓ લશ્તબ્ઘ રેતસ અનસ જવાબદારે ર કવયી લનભાવવાની
રહેશસ તથા જે તસનસ તસઓના લનમણુીાં ૫ત્રમાાં દશાઁવસમ શરતોસ સ કચના મુજબ મીત ીામીીરે ીરવાની રહેશસ.
૧૨) જે તસની ૫સાંદીી થયસથી જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન/મ કખ્ય મથીે ફરજ દરમ્યાન દાસવસમ લનકાીાળજી ીે બસદરીારેના રી્સામાાં વઘુમાાં
વઘુ બસ વસત મસખસતમાાં તાીેદ ીરવામાાં આવશસ. ૫રાં ત ુ ીાંભીર રાઘીારની લનકાીાળજીસ બસદરીારે ીે

ુ ાહેત રાઘવ ૃલતના રી્સામાાં
ન

તાત્ીામીી ષ એ છૂ ા ીરવામાાં આવશસ અનસ લનયમાનુસાર ૫ીમા ભરવામાાં આવશસ.
૫ગારવ : અત્રસની ીચસરે દ્વારા નીીે ીરવામાાં આવતાાં ઘારા ઘોરણો મુજબ ષ ા. ૬સ૫૦૦/- રાઘલતમાસ (આ વસતન લસવાય અય ીોઈ
પણ રાઘીારનાાં ભથથાાં ીે વળતર મળવાપાત્ર થશસ નહીં. લસવાય ીે રુ૫ મીડર/ીચસરેની સ કચના મુજબ જો ીોઇ રાઘવાસ ીરે મ હશસ
તો તસ અવયસ ીચસરે લનયમાનુસાર TA/DA મળવા પાત્ર થશસ).
નોંી: મીત તારેસના રોજ ીોઠવવામાાં આવસમ ‘વોી-ઇન-ઇ ર્ ’ુ માાં અત્રસની ીચસરે સાતસ અરજી ૫ત્રી તથા સાંમગ્ન
ડોીયસમસ સ સહેત હાજર રહેનાર જે તસ ફેલ્ડ ્ ે શન લવ્તાર-ષા,સત્રના ેમસદવારો જોી- ‘ીીર’ ફાેડેશનસ ીાાંઘીનીરની ીચસરે
ુ ાાં ્વસચેઁ આવવાનુ ાં રહેશસ (ટ્રાવસમીંી ીે અય ીોઇ સચય ીચસરે દ્વારા ચ કીવવામાાં નહે
સાતસ ીોઠવવામાાં આવસમ મીત ઇ ર્ મ
આવસ).

