સુરક્ષા સેત ુ સોસાયટી સુરત ગ્રામ્ય, સુરત અંતર્ગત ૧૧ માસના કરારના ધોરણે પ્રોજેકટ કન્સલટન્ટની
નનમણુકું ની જાહેરાત માટેન ુ ું અરજી ફોમગ વર્ગ-૨૦૨૦-૨૧
પુરૂ નામ
(ગુજરાતી તથા અંગ્રેજીમાું કેપીટલ અક્ષરમાું લખવુ)
સરનામુું
જન્મ તારીખ (આધાર પુરાવા સાથે સ્વપ્રમાણણત નકલ
સામેલ રાખવી)
ફોટો આઇડી પ્રુફ ( સ્વપ્રમાણણત નકલ સામેલ રાખવી)
મોબાઇલ નુંબર
અભ્યાસ-( માકગ શીટ અને ડીગ્રી સટીફફકેટની સ્વપ્રમાણણત
નકલ સામેલ રાખવી)
અન્ય વધારાની લાયકાત (આધાર પુરાવા સાથે સામેલ
રાખવા)
કામર્ીરીનો અનુભવ (આધાર પુરાવા સાથે સામેલ રાખવા)
કોમ્્યુટની લાયકાત (આધાર પુરાવા સાથે સામેલ રાખવા)
અન્ય

તારીખ:સ્થળ:_

અરજદારની સહી

બોલીઓ અને શરતો:(૧) કરારની મુદત ૧૧ માસ પુણગ થયેથી નનમણુકું નો આપોઆપ અંત આવેલો ર્ણાશે.

(૨) ઉભય પક્ષે એક માસની નોટીશ અથવા એક માસનાું ફફક્સ પર્ારની રકમ સાથેનો નોટીશ પર્ાર આપીને
કરારનો અંત લાવી શકાશે.

(૩) નનયત સેવા આધાફરત વેતન પર કોઇ પણ જાતનાું ભથથાું મળવા પાત્ર થશે નહીં.

(૪) કરાર સમયર્ાળા દરમ્યાન ફફક્સ પર્ાર નસવાય અન્ય કોઇ પણ પ્રકારનો વધારો કે ઇજાફો મળવાપાત્ર
થશે. નહીં.

(૫) કરાર સમયર્ાળા દરમ્યાન મેડીકલ રીએમ્બસગમેન્ટ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

(૬) સેવા દરમ્યાન નોકરી બદલ વધારાનુ ું પેન્શન, બોનસ, એલ.ટી.સી., એન્કેશમેન્ટ ઓફ લીવ, પેશર્ી, કે
તેવા અન્ય કોઇ નાણાુંકીય લાભો મળવાપાત્ર થશે નહીં.

(૭) કરાર સમયર્ાળા દરમ્યાન તેઓનુ ું અવસાન થાય તો તેઓએ બજાવેલી ફરજનાું સમયર્ાળાની સેવા
આધાફરત વેતનની લેણી રકમ તેઓનાું કુટુુંબીજનોને મળવાપાત્ર થશે. પરું ત ુ બીજા નાણાુંકીય લાભ/
એગ્રેસીયા લાભો કે રહેમરાહે નોકરી જેવાું આનુર્ાુંણર્ક લાભ મળવાપાત્ર થશે નહીં.

(૮) તેઓએ પોલીસ અનધક્ષકશ્રી નક્કી કરે તે ફરજો બજાવવાની રહેશ.ે તે માટે કચેરીમાું ફરજપાલનનો જે
સમય નનયત કરે લ હોય તે સમય પ્રમાણે કચેરીમાું હાજરી આપવાની રહેશ.ે જાહેર રજાનાું ફદવસે પણ

સરકારની જરૂફરયાતને અનુલક્ષીને ફરજ બજાવવા જણાવવામાું આવે તો તે મુજબ બજાવવાની રહેશ.ે
રાજકીય પ્રવ ૃનતમાું ભાર્ લઇ શકશે નફહિં.

(૯) કરારનાું સમય વાનર્િક ધોરણે૧૧-પ્રરચુરણ રજા મળવાપાત્ર થશે. અન્ય કોઇ રજા મળવાપાત્ર થશે નહીં.
રજા ભોર્વશે તો તે વેતનમાુંથી કપાત કરી લેવામાું આવશે.

(૧૦) તેઓએ કાયગમથક પર રહેઠાણ રાખવાનુ ું ફરજીયાત રહેશે અને અનધકૃત અનધકારીની પરવાની વર્ર
મુખ્ય મથક છોડી શકાશે નહીં.

(૧૧) કરારનાું સમયર્ાળા દરમ્યાન અસુંતોર્કારક કામર્ીરી કે અનશસ્ત વતગન માટે કચેરીના નીનતનનયમો
તેઓને બુંધનકતાગ રહેશે.

(૧૨) સરકારશ્રી તરફથી વહીવટી ફહતમાું બીજી કોઇ જરૂરી શરતો નક્કી થાય તે પણ તેઓને બુંધનકતાગ રહેશે.
(૧૩) વ્યવસાય વેરાની કપાત વેતન વેરામાુંથી કરી લેવા સુંમનતપત્ર આપવાનુ ું રહેશે.

(૧૪) નનમણકું ના સમય દરમ્યાન તેઓએ બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અંર્ે કોઇ પણ પ્રકારની ફોજદારી
કે ફદવાની કાયગવાહી સબબ રાજ્ય સરકારની કોઇ જવાબદારી રહેશે નહીં.

(૧૫) ૧૧ માસનાું ધોરણે કરાર આધાફરત નનમણુકું થયેલ હોય, આવી નનમણુકું પામેલ વ્યક્ક્તને સરકારી
મહેકમ ઉપર સમાનવષ્ટ માટેનો કોઇ હક્ક પ્રા્ત થશે નહીં.

(૧૬) ઉપરોક્ત શરતો અને બોલીઓ નનમણુકું પામનાર વ્યક્ક્તને સ્વીકાયગ છે . તે અંર્ેન ુ ું સુંમનતપત્ર પ્રથમ રજુ
કરવાનુ ું રહેશ.ે

(૧૭) પ્રોજેકટ કન્સલટન્ટ તરીકે વહીવટી તથા ફહસાબી કામર્ીરી કરવાની રહેશે.
(૧૮) સદર કામર્ીરી માટે પ્રનત પ્રોજેકટ કન્સલટન્ટ લેખે રૂ.૧૦,૦૦૦/- માનસક મહેનતાણુ ું આપવામાું આવશે.

(૧૯) કરારની મુદત પુણગ થયેથી અપાયેલ નનમણકું નો આપોઆપ અંત આવેલો ર્ણાશે.

(૨૦) તા.૦૧/૦૧/૨૦૨૧ ની ક્સ્થનતએ ૨૦ થી ૪૦ વર્ગની વયમયાગદા ધરાવનાર ઉમેદવારોએ જ પ્રોજેકટ
કન્સલટન્ટ તરીકે અરજી કરવાની રહેશે.

