ભરતી માટેની હેરાત
મ યાહન ભોજન યોજના, કલેકટર કચેરી, પાટણ
પાટણ િજ લામાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ ૧૧ માસની કરાર આધારીત જ યા
ભરવાની હેરાત
પાટણ િજ લામાં મ યાહન ભોજન યોજના હેઠળ િજ લા ક ાની તથા તાલુકા
ક ાની કચેરીઓમાં ૧૧ માસના કરાર આધારીત ભરતી માટે નીચે મુજબની જ યાઓ માટે
યો ય લાયકાત અને પુરતો અનુભવ ઘરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અર ઓ મંગાવવામાં આવે
છે .
મ
જ યાનું નામ
જ યાની
માિસક મહેનતા ં
સં યા
૧
િજ લા ોજે કટ કો-ઓ ડનેટર
૧
ા..૧૦,૦૦૦/- ફીકસ
૨
તાલુકા ક ાએ એમ.ડી.એમ.
૭
ા.૧૫,૦૦૦/- ફીકસ
સુ૫રવાઇઝર
અર ફોમ,િનમ કં માટેની લાયકાત અને શરતો નાયબ કલેકટર,મ.ભો.યો.,
પાટણની કચેરીમાંથી તથા patan.nic.in ૫રથી મેળવી શકાશે.
રસ ધરાવનાર ઉમેદવારોએ િનયત નમૂનાની અર ર ટર પો ટ એ.ડી./ પીડ
પો ટથી નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો., િજ લા સેવા સદન, રાજમહેલ રોડ,
મું.તા.િજ.પાટણને તા. ર૯/૦૬/ર૦૨૦ના રોજ ૧૮-૧૦ કલાક સુધીમાં મળી રહે તે રીતે
મોકલી આપવાની રહેશ.ે િનયત સમય બાદ મળેલ અર ઓ મા ય ગણાશે નિહ.અર
કરતાં પહેલાં ઉમેદવારોએ આ જ યાઓ માટેની આવ યક લાયકાત, વય મયાદા, અનુભવ,
િનમ કં નો કાર અને મહેનતાણા અંગેની સૂચનાઓ / માગદ શકા વાંચી લેવી.
આ જ યાઓ અંગેની પસંદગી યાદી નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો.ની કચેરીના
નોટીસ બોડ ઉપર મુકવામાં આવશે. મેરીટમાં અ તા મેળવેલ ઉમેદવારોના ઈ ટર યુ/
માણપ ોની ચકાસણી માટે નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો. વારા લેિખતમાં જણાવવામાં
આવશે.
(sd/-)
(આનંદ પટેલ)
કલેકટર, પાટણ

મ.ભો.યો.માં ૧૧ માસના કરાર આધારીત ભરતી માટેનું અર

ફોમ

અર

કરેલ હોય તે જ યાનું નામ

:-.................................................................

{1}

અરજદારનું પુરપ
ે ુ ં નામ

:-..................................................................

(પહેલાં અટક લખવી)

{2}
{3}
{4}
{5}

પ

યવહારનું સરનામું

:-...................................................................

મોબાઈલ નંબર/ ઈ-મેઈલ આઈ.ડી

:-..................................................................

જ મ તારીખ

:-.................................................................

િત

:-..............................................................

શૈ િણક લાયકાત :મ

ન ધ :-

૫દવી

૫રી ા પાસ
કયાનું વષ

કુલ ગુણ

મેળવેલ ગુણ

ટકાવારી

કુલ લીવ ગ સટ ફીકેટ તેમજ લાયકાત તેમજ સી.સી.સી. તેમજ અનુભવના
માણપ ોની માિણત નકલો સાથે બીડવાની રહેશે.

{6}

સી.સી.સી. પરી ાની િવગતો

{7}

અનુભવ :-

:-..................................................................

(૧)

વહીવટી અનુભવ

વષ......માસ...... દવસ.....

(૨)

મ યાહન ભોજન યોજનાની કામગીરીનો અનુભવ

વષ......માસ...... દવસ.....

{8}

કો યુટરની

{9}

અ ય

ણકારી

:- ..................................................................
:-...................................................................

બાંહધ
ે રીપ
અર માં દશાવેલ તમામ િવગતો સાચી અને ખરી છે અને પાછળથી કોઈ માિહતી
ખોટી જણાશે તો કચેરી વારા મારી સામે જે કંઈ પગલાં કે કાયવાહી કરવામાં આવશે તે મને બંધનકતા
રહેશે.

(ઉમેદવારની સહી)

િજ લા ોજે કટ કો-ઓડ નેટરની ભરતી માટેની લાયકાત, અનુભવ અને વયમયાદા
શૈ િણક લાયકાત :મા ય યુિનવ સટીમાંથી પ૦ % ગુણાંકન સાથેની નાતકની પદવી.

{1}
{2}

સરકાર મા ય સં થામાંથી સી.સી.સી.ની પરી ા પાસ કરેલ હોવી જોઈએ
તેમજ ઉમેદવારના કો યુટરના

ાનની ચકાસણી

કે ટીકલ ટે ટ લઈને

કરવામાં આવશે.
મા ય યુનીવ સટીમાંથી એમ.સી.એ.ની ડી ીવાળાને અ ીમતા આ૫વામાં

{3}

આવશે.
અનુભવ :ડેટા એ ી ઓપરેટર તરીકેનો ઓછામાં ઓછો ર વષનો અનુભવ

{1}

ફરિજયાત.
ડી.ટી.પી. (ડે કટોપ પિ લકેશન) ઓપરેટર તરીકેનો અનુભવ આદશ

{2}

ગણાશે.
આિસ ટ ટ તરીકેનો વહીવટી અનુભવ ધરાવનારને અ ીમતા આ૫વામાં

{3}

આવશે.
મ યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને

{4}

થમ અ ીમતા આપવામાં

આવશે.
વયમયાદા :-

અર

કરવાની છે લી તારીખે મર ૧૮ વષથી ઓછી કે ૩પ વષથી વધુ ન હોવી

જોઈએ.
ફરજ / બ વવાની કામગીરી :-

{1}
{2}

મ યાહન ભોજન યોજનાના સુચા સંચાલન માટેના રીપોટ તૈયાર કરવા.
તાલુકા ક ાએથી માિહતી મેળવવી, તેનું એક ીકરણ કરવું અને રાજય
ક ાએ રજુ કરવુ.ં

{3}
{4}

કવાટલી ો સ
ે રીપોટ તૈયાર કરવા અને રાજય ક ાએ રજુ કરવા.
માિસક પ કો (લાભાથ , ખચ,દૂધ, સુખડી, મહેકમના લગતા કે

ક ાના

માનદવેતન ધારકો અંગન
ે ી માિહતી િવગેર)ે તૈયાર કરવી.

{5}
{6}

મ યાહન ભોજન યોજના અંગે સ પવામાં આવે તે તમામ કામગીરી.
નાયબ કલેકટર, મ.ભો.યો. વારા સ પવામાં આવે તે મ.ભો.યો.ની તમામ
કામગીરી.

તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઈઝરની ભરતી માટેની લાયકાત, અનુભવ અને વયમયાદા
શૈ િણક લાયકાત :મા ય યુિનવ સટીમાંથી

{1}

જ
ે યુએટ ઈન હોમ સાય સ અથવા ડ એ ડ

યુ ીશન અથવા સાય સની ડ ી.
ઉમેદવારના કો યુટરના

{2}

ાનની ચકાસણી કે ટીકલ ટે ટ લઈને કરવામાં

આવશે.
અનુભવ :ર થી ૩ વષનો વહીવટી કામગીરીનો અનુભવ.

{1}
{2}

મ યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવને

થમ અ ીમતા આપવામાં

આવશે.
વયમયાદા :-

અર

કરવાની છે લી તારીખે મર ૧૮ વષથી ઓછી કે ૩પ વષથી વધુ ન હોવી

જોઈએ.
ફરજ / બ વવાની કામગીરી :-

{1}

નાયબ મામલતદાર / કેળવણી િનરી ક (મ.ભો.યો.) ની તમામ કામગીરી
બ વવાની રહેશે.

{2}

મ યાહન ભોજન યોજના, દૂધ સં વની યોજના, સુખડી, આ દ િત
બાળાઓના વાલીઓને િવના મુ યે અનાજ યોજનાનું સુચા સંચાલન/
િનયં ણ કરવુ.ં

{3}
{4}
{5}

મ યાહન ભોજન કે ોની તપાસણી કરવી.
મ.ભો.યો.ના રીપોટ તૈયાર કરવા અને િજ લા ક ાએ રજુ કરવા
માિસક પ કો (લાભાથ , ખચ, દૂધ, સુખડી, મહેકમના લગતા કે

ક ાના

માનદવેતન ધારકો અંગન
ે ી માિહતી િવગેર)ે તૈયાર કરવી.

{6}
{7}

મ યાહન ભોજન યોજના અંગન
ે ી સ પવામાં આવે તે તમામ કામગીરી
નાયબ કલેકટર,મ.ભો.યો. અને મામલતદાર વારા સ પવામાં આવે તે
મ.ભો.યો.ની તમામ કામગીરી.

૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી / માનદવેતનથી િનમ ંકો અંગન
ે ી બોલીઓ અને શરતો

{1}

કરારના સમયગાળા દર યાન માિસક ફીકસ પગાર / માનદ વેતન મળશે. િનમ ંક કરારના
ધોરણે ગણવામાં આવશે તથા કરારની મુદત ૧૧ માસની રહેશે.

{2}

ઉભયપ ે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની ફીકસ પગારની રકમ / માનદ વેતન સાથેનો
નોટીસ પગાર આપીને કરારનો અંત લાવી શકાશે.

{3}
{4}

િનયિમત ફીકસ પગાર / માનદવેતન પર કોઈપણ

તનાં ભ થા મળવાપા થશે નિહ.

કરારના સમયગાળા દર યાન આપને ફીકસ પગાર / માનદ વેતનમાં કોઈપણ કારનો વધારો કે
ઈ ફો મળવાપા થશે નિહ. મ ઘવારી ભ થુ,ં વચગાળાની રાહત અથવા પગારપંચના બી
લાભો કે સેવા િવષયક અ ય કોઈ લાભો મળવાપા થશે નહી.

{5}
{6}

કરારના સમયગાળા દર યાન મેડીકલ રીએ બસમે ટ મળવાપા થશે નહી.
કરારના સમયગાળા દર યાન બ વેલ સેવા / નોકરી પે શન, બોનસ, એલ.ટી.સી., એ કેશમે ટ
ઓફ લીવ, પેશગી કે તેવા અ ય કોઈ નાણાંકીય લાભો સરકાર ી પાસેથી મેળવવાને પા
ગણાશે નહી.

{7}

કરારના સમયગાળા દર યાન કમચારીનું અવસાન થાય તો તેમણે બ વેલી ફરજના
સમયગાળાની ફીકસ પગાર / માનદ વેતનની લેણી રકમ કમચારીના કુટબ
ું ીજનોને મળવાપા
થશે. પરંતુ બી

લાભ એકસ સ
ે ીયા લાભ કે રહેમરાહે નોકરી જે વા આનુષાંિગક લાભ

મળવાપા થશે નિહ.

{8}

િનમ ંક પામનાર કમચારીએ સમાન સંવગના અિધકારીએ જે ફરજો બ વવાની થતી હોય
તેવી ફરજો બ વવાની રહેશ.ે તે માટે કચેરીમાં ફરજપાલનનો જે સમય િનયત કરેલ હોય તે
સમય માણે કચેરીમાં હાજરી આપવાની રહેશ.ે તેમજ ાઈવેટ કે ટીસ કે અ ય પાટટાઈમ
નોકરી કરી શકાશે નહી.

હેર ર ના દવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની જ રીયાતને

અનુલ ીને ફરજ બ વવા જણાવવામાં આવે તો તે મુજબ ફરજ બ વવાની રહેશ.ે રાજકીય
વૃિતમાં ભાગ લઈ શકાશે નિહ.

{9}

કરારના સમય દર યાન વા ષક ધોરણે ૧૧ પરચુરણ ર
મળવાપા થશે નહી. તે િસવાયની ર

મળવાપા

થશે. અ ય કોઈ ર

ભોગવશે તો તે ર ના દવસના પગારની કપાત કરી

લેવામાં આવશે. મિહલા કમચારીઓને સુિતની ર ઓનું વેતન ચૂકવવામાં આવશે નિહ.

{10} કમચારીએ કાયમથક પર રહેઠાણે રહેવાનું ફર યાત રહેશે અને અિધકૃત અિધકારીની પરવાનગી
વગર મુ યમથક છોડી શકાશે નહી.

{11} ફરજના ભાગ પે મુ ય મથકથી આઠ ક.મી. બહાર જવાનું થાય તો ૬ કલાકથી વધુ અને ૧ર
કલાક સુધીના રોકાણ માટે ા.૧પ/- અને ૧ર કલાકથી વધુ સમય માટે ા.૩૦/- દૈિનક ભ થુ
મળવાપા થશે તેમજ મુસાફરી ભાડા પેટે એસ.ટી. બસ / રે વેનું બી

વગનું ભાડુ મળવાપા

થશે.

{12} કરારના સમયગાળા દર યાનની અસંતોષકારક કામગીરી કે અિશ ત બદલ કોઈપણ

તની

નોટીસ આ યા િસવાય કોઈપણ સમયે નોકરી સમા ત કરવામાં આવશે.

{13} સરકાર ી તરફથી વહીવટી હીતમાં બી કોઈ જ રી શરતો નકકી થાય તે પણ બંધનકતા રહેશે.
{14} યવસાય વેરાની કપાત િનયમાનુસ
ં ાર ફીકસ પગાર / માનદવેતનમાંથી કરી લેવાની રહેશે.
{15} િનમ ંકના સમય દર યાન તેમણે બ વેલ સરકારી સેવાની બાબત અંગે કોઈપણ કારની
ફોજદારી કે દવાની કાયવાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહી.

{16} કરાર આધારીત ઉ ચક વેતનથી / માનદ વેતનથી િનમ ંક પામેલ ય કતને સરકારી મહેકમ
ઉપર સમાિવ થવા માટેનો કોઈ હકક ા ત થશે નહ .

{17} આ કરાર આધારીત ફરજ ઉપર જોડાતાં પહેલાં શારી રક યો યતા અંગને ું માણપ રજૂ
કરવાનું રહેશે.

{18} આ કરાર આધારીત ફરજ પર જોડાતા પહેલાં પસનલ એકસીડ ટ યોજના અંતગત વીમો
મેળવી લેવાનો, અધતન કરાવવાનો તથા તેના આધાર અ ન
ે ી કચેરીએ રજુ કરવાનો રહેશે. આ
અંગન
ે ો વીમાના િ િમયમનો ખચ કચેરી વારા ભોગવવામાં આવશે નિહ.

{19} ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ જો િનયિમત કમચારીની િનમ ંક કરવામાં આવશે તો તે જ યા રદ
થશે અને કમચારીની નોકરીનો અંત થશે. તેમાં કોઈપણ કારની દવાની કે કાયદાકીય કાયવાહી
કરી શકાશે નિહ. તેમ છતાં આવી કાયવાહી કરવામાં આવશે તો આપોઆપ િનમ ંક રદ થવાને
પા ગણાશે.

