ુ રાત શહેરી આજીવિકા વિશન
ગજ
જી.એિ.એફ.બી. બબલ્ડીંગ, સેકટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં - ૨૩૨ ૫૭૮૨૫
આ ી્ િકા મિા્ ીીકકમ્ િાી મરી્ ીાુઆ ્ ાત રાે્ ી ર
આ ી્ િકા મિા્ ીીકકમ્ રા ય શહે્
રાષ્ટ્રીય શહે્ ી ર
િક્ષાએ્ રચકા્ િરમાીાાં્ િમેલ્ છે .્ િ્ ીીકકા્ SMMU્ કમ્ રચકા્ ીાુઆ ્ જતદી-જતદી્ લાય શહેિાે્ ધરામેાાં્
ઉીેદમારો્ પાસેથમ્ કમચે્ મત બકમ્ ગ્ય શહેા્ ીાુઆ્ મેબસાઈુીાાં્ દીાા મેલ્ કય શહેે્ કમ ૂકાીાાં્ અરકાઓ્ ીાં ામમાીાાં્
િમે્છે .્્
Sr.No.

Name of Post

Number of Post

1

State Mission Manager – Social Mobilization and Institute Development

1

2

State Mission Manager – Shelters and Social Infrastructure

1

3

State Mission Manager – Skill and Livelihoods

1

4

State Mission Manager – Financial Inclusion & Micro Enterprises

1

5

State Mission Manager – HR & Capacity Building

1

6

State Mission Manager – MIS & ME

1

રસ્ધરામેા્ઉીેદમારોએ્ઉક્ે્ ગ્ય શહેાઓ્પૈિી્પોેાકમ્લાય શહેિાે્/્અનતભમ્/્ીાાં ેલ્ક્ષીેાકે્
આ ે.્અરકા્ેા.૩૧.૧૨.૨૦૧૪્કા્
ધ્ય શહેાકે્ લઈ્મધત્ બાંધબેસેા્ ોય શહે્ેેમમ્એિ્ ્ ગ્ય શહેા્ીાુઆ ્ અરકા્િરમાકમ્ર ી
આ ે.્ િ્
રો ્ િચેરી્ સીય શહે્ દરમ્ય શહેાક્ અત્રેકમ્ િચેરીકા્ સરકાીે્ પ ોંચમ્ જાય શહે્ ેે્ મત બ્ ીોિલમ્ િપમાકમ્ ર ી
આ ાેકમ્મધારઆ ્ મ ે્ીાુઆ્મેબસાઈુ www.gudm.org પર્Recruitment્ મિલ્પ્ ોમા્ મકાંેમ્છે .્
જા ર
(બી.કે.પટે લ)

નાયબ વનયાિક

ુ રાત શહેરી આજીવિકા વિશન
ગજ
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જાહેરાત
ુ રાત શહેરી આજીવિકા વિશન
ગજ
જી.એિ.એફ.બી. બબલ્ડીંગ, સેકટર-૧૦/એ,
ગાાંધીનગર - ૩૮૨૦૧૦
ફોન નાં - ૨૩૨ ૫૭૮૨૫
જાહેરાત ક્રિાાંકઃ- ગ.ુ શ.આ.વિ./િહટ/૦૧/૧૫૦૯/૨૦૧૪-૧૫

આ જગ્યાઓ તદ્દન હાંગાિી અને ફક્ત ૧૧ િાસના કરાર આધારરત છે .
આ ી્િકા મિા્ ીીક્કમ્િાી મરી્ીાુઆ ્ ાત રાે્ી ર
આ ી્િકા મિા્ ીીકકમ્રચકા્
રાષ્ટ્રીય શહે્ી ર
આ ળકા્ સ્્ુઆુ્ ીીક્ ીેકે ીે્ુ્ ુત કુ્ ાાેે્ કમચે્ ણામેલ્ િરાર્
િરમાીાાં્ િમેલ્ છે .્ અકે્ ીીક્ ઠ
િધારરે્ ગ્ય શહેાઓ્ ીાુઆ ્ ય શહેોગ્ય શહે્ લાય શહેિાે્ ેથા્ અનતભમ્ ધરામેા્ ઉીેદમારો્ પાસેથમ્ અત્રે્ દીાામેલ્
કય શહેે્કમતકાીાાં્અરકાઓ્ીાં ામમાીાાં્િમે્છે .્
ુ િ ની વિગત.
SMMU ખાતે ની જગ્યાઓની ત ા જરૂરી શૈક્ષબિક લાયકાત ત ા અનભ
Sr.
No.

Name of
post

No Of
Post

Education and Experience Particulars

Maximum
Age Limit

Two year full time Post graduate diploma in Management / MBA or
Masters in any other relevant discipline with minimum 55% along with
5 years of experience Or Graduate with minimum 55% from
government recognized institutes with 8 years of experience in Social
Development work with poverty reduction programmes of considerable
size and scale.
Competencies
The person should be Proficient with MS office; should have
acknowledged capabilities in partnership management; strong
analytical, conceptual and strategic thinking skills; ability to handle large
scale planning; handling MIS. working Knowledge of Gujarati & English
language etc. Experience of working with government institutions will
be given preference
Two year full time Post graduate diploma in Management MBA or
Masters in any other relevant discipline with minimum 55% along with 5
years of experience Or Graduate with minimum 55% from government
recognized institutes with 8 years of experience in poverty reduction
programmes involving social development and establishment /
monitoring્/ maintenance of community infrastructures.

up to 45 yrs

1

State Mission
Manager Social
Mobilization
and Institution
Development

1

2

State Mission
Manager –
Shelters and
Social
Infrastructure

1

Competencies
The person should be Proficient with MS office; should have
acknowledged capabilities in partnership management; strong
analytical, conceptual and strategic thinking skills; ability to handle large
scale planning; handling MIS. working Knowledge of Gujarati & English
language etc. Experience of working with government institutions will
be given preference
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up to 45 yrs

3

State
Mission
Manager Skills and
Livelihoods

1

4

State Mission
Manager –
Financial
Inclusion &
Micro
Enterprises

1

5

State Mission
Manager–HR
& Capacity
Building

1

6

State Mission
Manager –
MIS & ME

1

Two year fulltime Postgraduate diploma in Management / MBA or
Masters in any other relevant discipline with minimum 55% along with
5years of experience Or Graduate with minimum 55% from government
recognized institutes with 8 years of experience in implementation of
skill training and placement programmes with considerable size and
scale.
Competencies
The person should be Proficient with MS office; should have
acknowledged capabilities in partnership management; strong
analytical, conceptual and strategic thinking skills; ability to handle large
scale planning; handling MIS. working Knowledge of Gujarati & English
language etc. Experience of working with government institutions will
be given preference
Two year full time Post graduate diploma in Management / MBA or
Masters in any other relevant discipline with minimum 55% along with 5
years of experience Or Graduate with minimum 55% from government
recognized institutes with 8 years of experience in dealing with credit
linkages, social security and / or micro enterprizes promotion in poverty
reduction programmes / financial institutions
Competencies
The person should be Proficient with MS office; should have
acknowledged capabilities in partnership management; strong
analytical, conceptual and strategic thinking skills; ability to handle large
scale planning; handling MIS. working Knowledge of Gujarati & English
language etc. Experience of working with government institutions will
be given preference
Two year fulltime Postgraduate diploma in Management/MBA or
Masters in any other relevant discipline with minimum 55% along with 5
years of experience Or Graduate with minimum 55% from government
recognized institutes with 8 years of experience in staff recruitment,
training and capacity building work with state level projects
Competencies
The person should have, in addition to the above Mentioned competencies,
acknowledged capabilities in client management; excellent negotiation
skills; ability to handle large scale recruitment; developing a theme based
capacity building strategy and modules, Working Knowledge of Gujarati &
English language etc.
Two year full time Post Graduate diploma / Masters in Computer
Science, M.Sc. (computer science), B.Tech (computer science) or MCA
from government recognized institute / university with minimum 55%
and at least 5 years of experience in designing and implementation of
MIS and ME for large development projects, preferably poverty
reduction project and full understanding of Data Analysis Technique
Competencies
The person should have, in addition to the above mentioned
competencies, very good documentation skills and should be very good
at preparation of reports; Proficient with Project Management software;
Database Management systems; website development and management
and Working Knowledge of Gujarati & English language etc.
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up to 45 yrs

up to 45 yrs

up to 45 yrs

up to 45 yrs

ુ નાઓ.
સાિાન્ય સચ
૧)

સદરહ્ત ાં ભરેમ્સબાં ધે્ેીાી્સતચકાઓ્/ મ ેો્માેોમાે્website: www.gudm.org પરથમ્
ોમા્ીળી્ીિીે.

૨)

મ ેમાર્જા ર
આ ાે્website: www.gudm.org પર્ઉપલબ્ધ્છે ,્રસ્ધરામેાાં્ ઉીેદમારોએ્ેેીકમ્
ુ ીિાાં્
અરજી રજીસ્ટર પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ ત ા કુ રીયર દ્વારા્ વનયત ફોિેટિાાં તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪ સધ
િચેરી્સીય શહે્દરમ્ય શહેાક્િચેરીકા્કમચે્ મત બકા્સરકાીે્ પ ોંચમ્જાય શહે્ેે્ પ્રીાણે્ ીોિલમ્િપમાકમ્
ર ી
આ .ે ્ીોિલેલ્અરકાપત્રિકા્િમર્પર્‘‘XYZ ની પોસ્ટ િાટે અરજી"્લામાનત ાં ફરકાય શહેાે્ર ી
આ ે.્્
નાયબ વનયાિક,
ુ રાત શહેરી આજીવિકા વિશન,
ગજ
જી.એિ.એફ.બી. બબલ્ડીંગ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

૩)

ઈ-ીેઈલથમ્ીોિલેલ્અરકા્રદ્ ણમાીાાં્િમીે.્

૪)

ઉીેદમારકમ્ અગ્રમીેા્ યવુ નિવસીટી/સાંસ્ ાની Rating, ટેકનીકલ લાયકાત, બોડવ અને યવુ નિવસિટી
ુ િના્િધારઆ ્કક્કી્િરમાીાાં્િમીે.્જેનત્Weightage
પરીક્ષાના િાકવ સ અને અનભ
ાં
પસાંદ મ્સ ી ે્
દ્વારા્કક્કી્િરમાીાાં્િમીે.

૫)

ઉીેદમારઆ ્ કય શહેે્અરકાપત્રિીાાં્ભરઆ લમ્ મ ેો્સીગ્ર્ભરેમ્પ્રક્રીય શહેા્ીાુઆ્િારી્ ણમાીાાં્િમીે,
અકે્ેેકા્પતરામાઓ્(પ્રીાણણે્કિલ) અરકાપત્રિ્સાથે્ણબડમાકા્ર ી
આ ે.

૬)

ીોુા ણલસ્ુઆડ્ થય શહેેલ્ ઉીેદમારોકે્ ઇ-િેલ દ્વારા્ ઇુરવ્ુત્ ીાુઆ ્ જાણ્ િરમાીાાં્ િમીે.્ જેીાાં્ સ્િખચે
રૂબરૂ હાજર્ર મ
આ ાનત્ર
ાં ી
આ ે.

૭)

ઉીેદમારોએ્ ઈુરવ્ુત્ સીય શહેે્ અસલ્ અકે્ પ્રીાણણે્

ી્ પ્રીાણપત્ર,્ ીૈક્ષણણિ્ લાય શહેિાે્ અકે્

અનતભમકા્પ્રીાણપત્રો્ેથા્અય શહે્પ્રીાણપત્રો્સાથે્ ા ર્થમાનત્ર
ાં ી
આ ે.
૬)

િ્ભરેમ્પ્રરક્રય શહેા્અં ેકો્િારી્ કણાય શહે્પસાંદ મ્સ ી ે્કો્ર ી
આ ે.

૮)

ુ િ / િાાંગેલ ક્ષિતાને ધ્યાને લઈ જે જગ્યા િાટે પોતાની
ઉિેદિારે પોતાની લાયકાત / અનભ
ુ િ / િાાંગેલ ક્ષિતા િધ ુ બાંધબેસતા હોય તેિી એક જ જગ્યા િાટે અરજી કરિાની
લાયકાત / અનભ
રહેશે. અને જો એક

ી િધ ુ જગ્યા િાટે અરજી કરે લ હશે તો રથમ િ િળે લ અરજી િાન્ય રાખિાિાાં

આિશે અને ત્યારબાદની તિાિ અરજીઓ રદ ગિિાિાાં આિશે.
૯)

ેા.૩૧/૧૨/૨૦૧૪્કા્રો ્૪૫્મર્ાથમ્ઓછી્ઉંીર્ ોય શહે્ેેમા્ ્ઉીેદમારો્અરકા્િરી્ીિીે.

૧૦)

િ્ ગ્્ય શહેાઓ્પર્પસાંદ મ્પાીેલ્ઉીેદમારકે્ ેદન ક્ ાં ાીમ્ધોરણે્ ૧૧્ીાસકા્િરારીાાં્ કીણ ૂિ્
િપમાીાાં્િમીે.્
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૧૧)

િ્ભરેમ્પ્રક્રીય શહેાીાાં્ િારી્પસાંદ મ્પાીેલ્ઉીેદમારકમ્ કીણ ૂિ્સત્તા ધિારી્ઠરામે્ ેે્ ીરેોકે્
િધમક્ કીણ ૂિ્ીેળમમાકે્પાત્ર્ઠરીે. કીણિાં ૂ ્પાીેલ્ઉીેદમારઆ ્ ીીક્સાથે્િરાર્િરમો્પડીે,
અકે્બોડ્િપમાકો્ર ી
આ ે.

૧૨)

ઉીેદમારનત્ાં ીા સિ્ ફીક્સ્ મેેક્ રૂ.૪૫,૦૦૦/-્ (અંિઆ્ રૂ પય શહેા્ પસ્્ેાલમસ્ જાર્ પતરા)્ ર ી
આ ે્ ેેી્
છેાાં્િ્રફિસ્મેેકીાાં્મધારો્િઆ્ઘુાડો્િરમાકમ્િારી્સત્તા્રા ય શહે્ી ર
આ ી્િકા મિા્ ીીકકમ્
ર ી
આ .ે ્

૧૩)

અનતભમ્ ીેળમેલ્ ોય શહે્ ેે્ પ્રત્ય શહેેિ્ પ્રીાણપત્ર્ ીાાં્ ોદન ો,્ ીળેો્ પ ાર, અનતભમકો્ સીય શહે ાળો્
દીાા મેલ્ ોમો્ ોઈીે. અનતભમ્ ગ્ય શહેાકે્ અનતરૂપ્ છે ્ િઆ્ િઆી્ ેે્ અં ે્ પસાંદ મ્ સ ી ેકો્ કણાય શહે્
િારી્ ણાીે.

૧૪)

ુ િ એટલે કે પ ૂિવ સિયનો અનભ
ુ િ ધ્યાને
વનયત શૈક્ષબિક લાયકાત રથમાપ્ત કયાવ બાદનો જ અનભ
ુ િ િાન્ય રહેશે નહી.
લેિાિાાં આિશે, પાટવ ટાઈિ કે આંવશક અનભ

૧૫)્્્ ઉીેદમાર્ભારેકો્કા રરિ્ ોમો્ ોઈએ.
૧૬)

તાં
ઉીેદમાર્ાત રાેમ,્ર ્દી,્અકે્અંગ્રેકા્ભાર્ાનત્પત
ાં રં ્ઞાનાક્ધરામેો્
ોમો્ ોઇએ.

૧૭)

અરકાપત્રિ્ભરેા્પ લ
આ ા્મેબસાઈુ્પર્મતિમાીાાં્ િમેલ્સતચકાઓ્િાળકા્પ ૂમાિ્અભ્ય શહેાસ્િરમા્
મકાંેમ્છે , અકે્ત્ય શહેારબાદ્ ્અરકાપત્રિ્ભરવત.

૧૮)

ઉીેદમારઆ ્અરકાપત્રિીાાં્બેામેલ્િોઈપણ્ મ ે્અકે્ઉીેદમારઆ ્ કીણ ૂિ્્સત્તા ધિારી્સીક્ષ્રજત ્
િરઆ લ્ ીૈક્ષણણિ્ લાય શહેિાે્ અનતભમ્ મ ેરઆકે્ લ ેા્ પ્રીાણપત્રો્ અથમા્ મ ેો્ ભ મષ્ટય શહેીાાં્ જે્ ેે્
ેબક્કે ્ કીણ ૂિ્અ ધિારી્દ્ગારા્ાોુા્ીાલતી્પડીે્ ેો્ેેકમ્સાીે્ િાય શહેદઆ સરકમ્ફો દારી્િાય શહેામા ી્
િરમાીાાં્ િમીે. િમા્ ઉીેદમારોકમ્ કીણ ૂિ્ ્ સત્તા ધિારી્ / સ ી ેકા્ પરાીીાકા્ િધારઆ ્ રદન ્
િરમાીાાં્િમીે. ેેી ્ઉીેદમારકે્ ેરલાય શહેિ્ઠરામમાીાાં્િમીે.

૧૯)

ઉીેદમારઆ ્અરકાપત્ર્પર્પોેાકો્ેાજેેરકો્પાસપોુા ્સાઇઝ્કો્ફોુો્લ ામમાકો્ર ી
આ ે્અકે્સ ી્
િરમાકમ્ર ી
આ ે.

૨૦)

વનયત ફોિેટ / અધરુ ી વિગતોિાળી / જરૂરી રથમિાિપત્રો જોડેલ ન હોય તેિી અરજી રદ ગિિાિાાં
આિશે.

૨૧)

િ્જા ર
આ ાે્િોઈપણ્િારણોસર્રદ્િરમાકમ્િઆ્ેેીાાં્ફઆરફાર્િરમાકમ્િમશ્ય શહેિેા્ઉભમ્થીે્ેો, ેેી્
િરમાકો્ ીીકકે્સાંપ ૂણા્ ક્ક / અ ધિાર્ર ી
આ ,ે અકે્િ્ીાુઆ્િારણો્િપમા્બાંધાય શહેેલ્ર ી
આ ે્ક ી.

્્્્્્
તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૪
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(બી.કે.પટેલ)
નાયબ વનયાિક
ુ રાત શહેરી આજીવિકા વિશન
ગજ

