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    આરોગ્ય કેન્દ્ર 
     નવસારી કષૃષ યષુનવષસિટી 

     નવસારી-૩૯૬ ૪૫૦ 

 

 

તફીફી અષધકારીનાાં 
વૉક-ઇન ઇન્દ્ટરવ્ય ુમાટે નુાં  

અરજી ત્રક 
 

   
૧. પરૂ્ણ વભમ/ ાર્ણ ર્ાઇભ:-  

૨. અયજી કયનાયન ું પયેૂપરૂ ું નાભ:-  

૩. શાર ન ું વયનામ ું ીનકોડ નફુંય વાથે:-  

 

૪. જન્ભ તાયીખ ( આકુંડાભાું) :- 
ઉંભય ( તા: ૦૧/૦૭/૨૦૧૬ ના યોજ) 

 

૫. ળૈક્ષણર્ક રામકાત :- 

ક્રભ યીક્ષા ન ું નાભ ય નન. / 
વુંસ્થાન ું 
નાભ 

યીક્ષા 
ાવ 

કમાણન  ું લણ 

ભેલેર/લગણ/ગ્રેડ/ર્કા નલમ 
મ ખ્મ/ગૌર્ પ્રથમ દ્વિતીય ાસ 

        

        

        

        

        

 

તાજેતય નો 

ાવોર્ણ 

વાઇઝ પોર્ો 



૬. અન બલની નલગત :- 

ક્રભ અન બલલાા 
શોદ્દાન ું નાભ 

ક્ાુંથી  ક્ાું 
સ ધી 

ક ર અન બલ  વનલિવ કન્ડીળન કુંની/વુંસ્થાન ું નાભ 

વષ
ષ  

મા
સ 

દદ
વસ

 ૨૪ 
કાક 

ઑપીસ 
સમય 

ાટષ  
ટાઇમ 

           

           

           

           

           

૭. અન્મ વપતા / નલનળષ્ર્તા :-  

 

 

 

ફાાંહધેરી  

ઉયોક્ત તભાભ નલગતો વુંપરૂ્ણ વાચી છે. તેભાું કોઇર્ પ્રકાયની ભ રનો અલકાળ નથી. આભ છતાું ઉયોક્ત 

ૈકીની કોઇ ભાહશતી ખોર્ી પ યલાય થળે તો ભાયી ઉભેદલાયી /વુંદગી /નનભણ ૂુંક યદ થલાને ાત્ર યશળે, જે અંગે હ ું 

કોઇર્ પ્રકાયનો શક્ક દાલો કયી ળકીળ નશી .  

સ્થ: ___________________                                          વશી: _____________________ 

તાયીખ: __________________                                         નાભ :____________________  

 



કરાર આધારીત / પીક્સ ગાર થી ષનમણુાંક થનાર તફીફી અષધકારી માટેની શરતો 

૧) અયજદાયે  જન્ભ તાયીખ, ળૈક્ષણર્ક રામકાત,  ભેડીકર કાઉંન્વીરન  પ્રભાર્ત્ર, અન બલ લગેયેના જર યી એલા 

તભાભ પ્રભાણર્ત કયેર પ્રભાર્ત્રોની  ની નકર નો વેર્ નનમત અયજી ત્રક વાથ ે જોડલાનો યશળેે. ઇન્ર્યવ્ય  

દયમ્માન અવર પ્રભાર્ત્રો ચકાવર્ી ભારે્ ફતાલલાનાું યશળેે.   

૨) અયજદાયે સ્લખચે ઇન્ર્યવ્ય  ભારે્ નનમત સ્થ તથા વભમે શાજય યશલેાન ું યશળેે.  

૩) નનભણ ુંક ફ્કક્ત કાભચરાઉ ૧૧ ભાવ ભારે્ આલાભાું આલળે. 

૪) નલવાયી કૃન ય નનલનવિર્ી નનભણ ુંક ાભતા કભણચાયીને કામભી કભણચાયી તયીકે નનભણ ુંક આલા ફુંધાતી નથી તથા 

ઉભેદલાય નનભણ ુંક ભળ્મે કામભી કભણચાયી ને ભતા રાબો નો કોઇ પ્રકાય નો દાલો કયી ળકળે નશી.  

૫) વુંદગી ાભનાય ઉભદેલાયને ગભે ત્માયે વેલાભાુંથી કોઇર્ જાતની નોર્ીવ કે લતય લગય નનભણ ુંક કયતા 

અનધકાયી છુર્ા કયી ળકળે.  

૬) નનભણ ુંક કયલાભાું આલેર ઉભેદલાય ને એક વપ્તાશભાું શાજય થલાન ું યશળેે. શાજય નહશિં થનાય ઉભેદલાય ની નનભણ ુંક 

આોઆ યદ્દ થમેર ગર્ાળે. 

૭) અયજી કયનાય ઉભેદલાય ને ગ જયાતી બાાન ું જ્ઞાન શોવ ું આલકામણ છે. 

 

 


