જોઈએ છે .
ી રા ીય કેળવણી મંડળ–બોરસદ સંચાિલત,
ઈ.ખો.ચાવડા

ી વીર નમદ દ.ગુ.યુિનવસ ટી–સુરત સલ ન,

ામ િવ ાપીઠ–કહાનવાડી તા.આંકલાવ

ી

.આણંદમાં ઉ ચિશ ણ કિમશનર ીની કચેરી

ગાંધીનગર વારા તા.૧૨-૧૧-૨૦૨૦ના રોજ મળેલ એન.ઓ.સી. માંક

ા.િવ./NOC/૨૦/૯૨૩–

૨૬ મુજબ નીચે મુજબના ટાફની ભરતી માટે અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે .
મ

૧

જ યાનું નામ
ંથપાલ

સં યા

૧

૨

િહસાબનીશ

૧

૩

િસિનયર
લાક

૧

૧.

શૈ િણક લાયકાત
નાતક અને બી.લીબ., થમ વગ, એમ.લીબ.ને થમ પસંદગી

એમ.બી.એ. અથવા એમ.સી.એ. અથવા એમ.કોમ. અથવા
એમ.એસ.સી.(ગિણતશા /આંકડાશા ) અથવા એમ.એ.( આંકડાશા /
અથશા /ગિણતશા ) અથવા બી.બી.એ./બી.સી.એ./બી.કોમ./
બી.એસ.સી. (ગિણતશા /આંકડાશા ) અથવા બી.એ. .( આંકડાશા /
અથશા ગિણતશા /) ની બી વગની પદવી અથવા સમક શૈ િણક
લાયકાત તેમજ (૧) સામા ય વહીવટી િવભાગ ગાંધીનગરના
તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તથા તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ માંક
સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫ મુજબ કો યુટર બે ક નોલેજનું
કોઈપણ તાલીમી સં થાનું માણપ /માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ િવક પે
(૨)કો પુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવી લાયકાત સરકાર મા ય યુિનવસ ટી
અથવા સં થામાંથી મેળવેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.
(૩) ધો.૧૦ અથવા ધો.-૧૨ની પરી ા કો યુટર િવષય સાથે પાસ કરેલ
હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.
ટેલી એકાઉ ટગના ણકારને પસંદગીમાં અ તા.
મા ય યુિનવસ ટીના નાતક તેમજ (૧) સામા ય વહીવટી િવભાગ
ગાંધીનગરના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તથા તા -૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ
માંક સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫ મુજબ કો યુટર બે ક
નોલેજનું કોઈપણ તાલીમી સં થાનું માણપ /માકશીટ ધરાવતા હોવા
જોઈએ િવક પે (૨)કો પુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવી લાયકાત સરકાર
મા ય યુિનવસ ટી અથવા સં થામાંથી મેળવેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા
હોવા જોઈએ.(૩) ધો.૧૦ અથવા ધો.-૧૨ની પરી ા કો યુટર િવષય સાથે
પાસ કરેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.
ટેલી એકાઉ ટગના ણકારને પસંદગીમાં અ તા.

કેટેગરી
િબન
અનામત

વય
મયાદા
૧૮ થી
૩૫ વષ

િબન
અનામત

૧૮ થી
૩૫ વષ

િબન
અનામત

૧૮ થી
૩૫ વષ

પગાર ધોરણ
થમ પાંચ વષ
માટે ફ સ
પગાર
થમ પાંચ વષ
માટે ફ સ
પગાર

થમ પાંચ વષ
માટે ફ સ
પગાર

ઉમેદવારે સરકાર ીના સામા ય વહીવટી િવભાગ ગાંધીનગરના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તથા તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના
સરકારી ઠરાવ માંક સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫ થી ન કી કરેલ અ યાસ મ મુજબ કો યુટર
અંગેનું બે ક ાન ધરાવતા હોવા અંગેનું મા ય તાલીમી સં થાનું માણપ /માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ
અથવા સરકાર મા ય યુિનવસ ટી અથવા સં થામાં ડી ી કે ડી લોમાં અથવા સટ ફીકેટ કોષ કરેલ હોય તેવા
માણપ ો અથવા ડી ી કે ડી લોમાં અ યાસ મ કો પુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવા માણપ ો અથવા
ધો.૧૦/૧૨માં કો યુટર એક િવષય તરીકે હોવા જોઈએ.આ તબ કે આવું માણપ ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ
અર કરી શકશે.પરંતુ આવા ઉમેદવારોએ િનમ ક સ ાિધકારી સમ કો પુટર બે ક નોલેજની પરી ા પાસ

કયાનું આવું માણપ િનમ ક મેળવતા પહેલા અચૂક રજુ કરવાનું રહેશે.અ યથા િનમ ક સ ાિધકારી આવા
ક સામાં ઉમેદવારની પસંદગી “રદ” કરી શકશે.
૨.

નાણા િવભાગના તા.૧૮/૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ માંક: ખરચ/૨૦૦૨/૫૬/પાટ ૨/ઝ/૧ ની જોગવાઈ મુજબ થમ
પાંચ વષ માટે ફ સ પગાર મળવા પા થશે.વધારાના કોઈ જ ભ થા મળવા પા નથી.

૩.

આ જ યા પર િનમ ક પામનારે ામિવ ાપીઠ સં થાના કે પસ પર ફર યાત રહેવાનું રહેશે અને અિધકૃત
અિધકારીની પરવાનગી વગર મુ ય મથક છોડી શકાશે નિહ.

૪.

આ જ યા પર િનમ ક પામનારે સરકાર ીના િશ ણ િવભાગ વારા તા.૨૧/૪/૯૪ના ઠરાવથી
ામિવ ાપીઠના કમચારી માટે િનયત થયેલ આચાર સંિહતાનું પાલન કરવાનું રહેશે અને તે માટેનંુ બાહધરી પ
િનમ ક મેળવતા પહેલા આપવાનું રહેશે.

૫.

પાંચ વષ માિસક ઉ ચક પગારની નોકરી પૂણ થયે તેમની કામગીરીની સમી ા કયા પછી યો ય જણાયેથી મંજુર
થયેલ પગાર ધોરણમાં લઘુ મ પગારમાં િનમ ક આપવામાં આવશે.પરંતુ આવા ઉમેદવારે અગાઉ કરેલ પાંચ
વષની નોકરી સેવા િવષયક કોઇપણ હેતુ અથ યાને લેવામાં આવશે નિહ. તેમજ મંજુર પગાર ધોરણવાળી નોકરી
સાથે જોડવામાં આવશે નિહ.

૬.

આ જ યા હેઠળ િનમ ક પામનારને િનયત પગારમાં સમા યા તારીખથી સરકાર ીના નાણા િવભાગના
તા.૧૮/૩/૨૦૦૫ના ઠરાવ માંક : નપન-૨૦૦૩- ઓઆઈ-૧૦-પી તથા આનુંસિગક ઠરાવોને આધીન નવ
વ ધત પે શન યોજના લાગુ પાડવામાં આવશે.

૭.

જો ામિવ ાપીઠમાં સં યા ઘટે અથવા અ ય કોઈ કારણસર ામિવ ાપીઠ બંધ થાય તો આ યોજના હેઠળ
િનમ ક પામેલા કમચારીઓને છુ ટા કરવામાં આવશે અને તેને ફાજલનું ર ણ મળી શકશે નિહ.

૮.

આ જ યા હેઠળ િનમ ક પામનારને સમાન સંવગના અિધકારી/કમચારીએ જે ફરજો બ વવાની થતી હોઈ તેવી
ફરજો બ વવાની રહેશે.તે માટે કચેરીમાં જે સમય િનયત હોય તે માણે કચેરીમાં હાજરી આપવાની રહેશે.
તેમજ ાઇવેટ ેિ ટસ કે અ ય પાટટાઇમ નોકરી કરી શકશે નિહ. હેર ર ના દવસોએ પણ
સરકારની/સં થાની કામગીરીની જ રયાતોને અનુલ ીને ફરજ બ વવા જણાવવામાં આવે તે મુજબ ફરજ
બ વવાની રહેશે.

૯.

આ જ યા હેઠળ િનમ ક પામનારને પાંચ વષ દર યાન દર યાન ૧૨ પરચુરણ ર , હેર ર અને
ામિવ ાપીઠના વેકેશન િસવાયની કોઈ પણ કારની ર મળવા પા થશે નિહ.તે િસવાય અ ય ર ભોગવશે
તો ર નો પગારની કપાત કરવાની રહેશે.મિહલા કમચારીઓના ર ના િનયમો મુજબ સુિત ર ઓ મળવા પા
થશે.

૧૦.

પાંચ વષના સમયગાળાના ઉ ચક વેતનથી િનમ ક પામેલ કમચારીને સં થાના મહેકમ ઉપર સમાિવ માટેનો
કોઈ હ ક ા ત થશે નિહ.
સરકાર ી તરફથી વહીવટી િહતમાં બી કોઈ પણ જ રી શરતો ન કી થાય તે બંધન કરતા રહેશે.

૧૧.

શૈ િણક લાયકાત ૧. થ
ં પાલ : નાતક અને બી.લીબ., થમ વગ, એમ.લીબ.ને થમ પસંદગી
૨. િહસાબનીશ : એમ.બી.એ. અથવા એમ.સી.એ. અથવા એમ.કોમ. અથવા એમ.એસ.સી. (ગિણતશા /આંકડાશા )
અથવા એમ.એ.( આંકડાશા / અથશા
/ગિણતશા ) અથવા બી.બી.એ./બી.સી.એ./બી.કોમ./ બી.એસ.સી.
(ગિણતશા /આંકડાશા ) અથવા બી.એ. ( આંકડાશા /અથશા / ગિણતશા ) ની બી વગની પદવી અથવા
સમક
શૈ િણક લાયકાત તેમજ (૧) સામા ય વહીવટી િવભાગ ગાંધીનગરના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮ તથા
તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ માંક સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-૫ મુજબ કો યુટર બે ક નોલેજનું
કોઈપણ તાલીમી સં થાનું માણપ /માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ િવક પે (૨)કો પુટર એક િવષય તરીકે હોય તેવી
લાયકાત સરકાર મા ય યુિનવસ ટી અથવા સં થામાંથી મેળવેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.(૩) ધો.૧૦
અથવા ધો.-૧૨ની પરી ા કો યુટર િવષય સાથે પાસ કરેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.ટેલી
એકાઉ ટગના ણકારને પસંદગીમાં અ તા.
૩. િસિનયર લાક : મા ય યુિનવસ ટીના નાતક તેમજ (૧) સામા ય વહીવટી િવભાગ ગાંધીનગરના તા.૧૩/૮/૨૦૦૮
તથા તા -૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકારી ઠરાવ માંક સીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/ ૧૨૦૩૨૦/ગ-૫ મુજબ કો યુટર બે ક
નોલેજનું કોઈપણ તાલીમી સં થાનું માણપ /માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ િવક પે (૨)કો પુટર એક િવષય તરીકે હોય
તેવી લાયકાત સરકાર મા ય યુિનવસ ટી અથવા સં થામાંથી મેળવેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ.(૩)
ધો.૧૦ અથવા ધો.-૧૨ની પરી ા કો યુટર િવષય સાથે પાસ કરેલ હોવાના માણપ ો ધરાવતા હોવા જોઈએ. ટેલી
એકાઉ ટગના ણકારને પસંદગીમાં અ તા.
વય મયાદા : ૧૮ થી ૩૫ વષ મિહલાઓને વધારાના પાંચ વષની છૂ ટછાટ મળવા પા છે .
પરી ા પ ધિત :
િનયત સમય મયાદામાં મળેલ અર ઓની ાથિમક ચકાસણી કયા બાદ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી વેબસાઈટ પર
મુકવામાં આવશે તેઓએ (૧) થમ ભાગમાં લેિખત પધા મક કસોટી (OMR) પ ધિતથી ૨૦૦ ગુણની લેવામાં
આવશે. યારબાદ બી તબ કામાં લેિખત પરી ાના પ રણામને આધારે કુલ જ યાના ણ ગણા ઉમેદવારોએ કો પુટર
ોફીસીય સી (કો પુટર કાય મતા) ૧૦૦ ગુણની ટે ટ લેવાશે.એમ બ ને કસોટીમાંથી મેળવેલ સંયુ ત ગુણના મેરીટના
આધારે મેરીટ યાદી/ તી ા યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે.
ભાગ ૧ :
લેિખત કસોટી : (OMR)

નપ ગુણ : ૨૦૦

સમય : બે કલાક

થ
ં પાલની જ યા માટે:
મ
૧

િવભાગ
સામા ય ાન–ગુજરાતનો ઈિતહાસ,ભૂગોળ અને સં કૃિત,ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામા ય
ાન,ટે ટ ઓફ રીઝન ગ,પયાવરણ, હેર વહીવટ,સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતીરાજ અને ડીઝા ટર
મેનજ
ે મે ટ,ગાિણિતક કસોટીઓ.

ગુણ
૪૦

૨
૩
૪

ગુજરાતી સાિહ ય,ગુજરાતી યાકરણ.
અં ે યાકરણ
જ યાની તાંિ ક ણકારી અને ામિવ ાપીઠ િશ ણ,બુિનયાદી તાલીમ

િહસાબનીશની જ યા માટે:
મ
િવભાગ
૧ સામા ય ાન–ગુજરાતનો ઈિતહાસ,ભૂગોળ અને સં કૃિત,ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામા ય

૨
૩
૪

ાન,ટે ટ ઓફ રીઝન ગ,પયાવરણ, હેર વહીવટ,સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતીરાજ અને ડીઝા ટર
મેનજ
ે મે ટ,ગાિણિતક કસોટીઓ.
ગુજરાતી સાિહ ય,ગુજરાતી યાકરણ.
અં ે યાકરણ
જ યાની તાંિ ક ણકારી અને ામિવ ાપીઠ િશ ણ,બુિનયાદી તાલીમ

િસનીયર લાકની જ યા માટે:
મ
િવભાગ
૧ સામા ય ાન–ગુજરાતનો ઈિતહાસ,ભૂગોળ અને સં કૃિત,ભારતનું બંધારણ, રમતગમત, સામા ય

૨
૩
૪
નધ:
૧.
૨.
૩.
૪.
૫.
૬.

ાન,ટે ટ ઓફ રીઝન ગ,પયાવરણ, હેર વહીવટ,સરકારી યોજનાઓ, પંચાયતીરાજ અને ડીઝા ટર
મેનજ
ે મે ટ,ગાિણિતક કસોટીઓ.
ગુજરાતી સાિહ ય,ગુજરાતી યાકરણ.
અં ે યાકરણ
જ યાની તાંિ ક ણકારી અને ામિવ ાપીઠ િશ ણ,બુિનયાદી તાલીમ

૨૦
૨૦
૧૨૦

ગુણ
૪૦

૨૦
૨૦
૧૨૦

ગુણ
૪૦

૨૦
૨૦
૧૨૦

પધા મક પરી ા Mul ple Choice Question (MCQ) Optical Mark Read (OMR) પ ધિતની રહેશે.
ઉમેદવારોએ બધાજ નોના જવાબ આપવાના રહેશે.
દરેક ન બે ગુણના રહેશે.
ખોટા જવાબ દીઠ, છે કછાક વાળા કે એક કરતા વધુ િવક પ પસંદ કરેલ જવાબદીઠ કે જવાબ ન આપેલ હોય તેના
મેળવેલ ગુણમાંથી ૦.૨૫ ગુણ કમી કરવામાં આવશે એટલે કે નેગેટીવ માક લાગુ પડશે.
દરેક
નના જવાબમાં એક િવક પ “E” Not attemped રહેશે.ઉમેદવાર કોઈ
ન જવાબ ન આપવા
ઈ છતા હોય તો આ િવક પ પસંદ કરી શકશે અને તેના માટે કોઈ નેગેટીવ મા સ લાગુ નિહ પડે.
પધા મક કસોટીમાં ઉત ણ થનાર ઉમેદવારોને ભાગ ૨ કો પુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામાં
આવશે.કુલ ખાલી જ યાના આધારે ણ ગણા ઉમેદવારોને કો પુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામાં
આવશે.

ભાગ : ૨

કો પુટર ોફીસીય સી કસોટી
ગુણ : ૧૦૦

સમય : ૧ કલાક

મ
૧
૨
૩

િવગત
ગુજરાતી ટાઈપ ગ કસોટી
અં ે ટાઈપ ગ કસોટી
કો પુટર ઉપયોગીતાના સંદભમાં ે ટીકલ

ગુણ
૨૦
૨૦
૬૦

સામા ય શરતો :
૧.
ામિવ ાપીઠ માટેની આચાર સંિહતાનો અ યાસ કરી તે માણેની તૈયારી હોય તે જ અર કરે.
૨.
ઉમેદવારે અર પ કમાં ભરેલ િવગતો સમ ભરતી
યા માટે આખરી ગણવામાં આવશે અને તેના પુરાવા
માણપ ોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશે અ યથા ઉમેદવારી જે તે સમયે જ રદ ગણાશે.
૩.
સરકાર ીની ભરતી માટે કોઈ પણ િવભાગ વારા ગેરલાયક ઠરેલ ઉમેદવારો અર કરી શકશે નિહ.
૪.
ઉમેદવારે અર પ કમાં બતાવેલ કોઈ પણ િવગત અને અસલ માણપ ોની ચકાસણી સમયે રજુ કરેલ જ મ
તારીખ,શૈ િણક લાયકાત, વય, જતી અનુભવ િવગેરન
ે ે લગતા ભિવ યમાં કોઈ પણ સમયે ચકાસણી દર યાન
ખોટા માલુમ પડશે તો તેની સામે યો ય કાયદેસરની કાયવાહી કરવામાં આવશે.આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી અને
િનમ ક રદ કરવામાં આવશે.
૫.
પસંદગી પામેલ ઉમેદવારે િનમ ક અિધકારી ઠરાવે તે શરતોને આધીન િનમ ક મેળવવાને પા થશે.
૬.
ભરતી
યા અંગે રા ય સરકાર જે િનયમો ઘડે તે બંધન કરતા રહેશે.
૭.
ઉમેદવારે અર સાથે ૧૦૦ િપયા ોસેસ ફી નો ડીડી આચાય ી ઈ.ખો.ચાવડા ામ િવ ાપીઠ કહાનવાડીના
નામનો જોડવાનો રહેશે.
૮.
િનયત શૈ િણક લાયકાત અને ફી િસવાયની અને સમય મયાદા પછી આવેલ અર
ા રહેશે નિહ.

અર કરવાનું સરનામુ:ં
મં ી ી, ી રા ીય કેળવણી મંડળ,
સ યા હ છાવણી, મુ.બોરસદ ,
તા.બોરસદ, .આણંદ. પીન -૩૮૮૫૪૦

