જાહેર નિનિદા
મ.ભો.યો. હેઠળ ૧૧ માસ કરાર આધારરત જગ્યાિી જાહેરાત
મધ્યાહન ભોજન યોજના, કલેક્ટર કચેરી, ગાાંધીનગર દ્વારા નીચેની ૧૧ માસ માટે કરારી

જગ્યા માટેઅરજીઓ માંગાવવામાાં આવે છે .આ જાહેરાતની અગત્યની વવગતો શૈક્ષણિક લાયકાત,

અનુભવ, ઉંમર, મહેનતાણુ,ાં અરજી ફોમમ, તથા અન્ય વવગતો કલેક્ટર કચેરી, ગાાંધીનગરની
વેબસાઇટ
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વેબસાઇટ પર જોયા બાદ અરજી કરવી.

ઉપર

જોવા

મળશે.

જાહેરાતની

વવગતો

ક્રમ

જગ્યાન ું િામ

જગ્યાિી

શૈક્ષણિક લાયકાત

૧

જજલ્લા પ્રોજેક્ટ

૧

માન્ય યુવનવવસિટીમાાંથી ૫૦% ગુિ

રૂ|.૧૦૦૦૦/-

૨

તાલકા કક્ષાએ

૪

માન્ય યુવનવસીટી માાંથી ગ્રેજ્યુએટ

રૂ|.૧૫૦૦૦/-

કો-ઓર્ડીિેટર

તાલકા એમ.ર્ડી.એમ.
સપરિાઇઝર

➢

સુંખ્યા

સાથે સ્નાતકની પદવી.

ઇન હોમ સાયન્સ/ફુડ એન્ડ ન્યુટ્રીશન

માનસક

મહેિતાણ ું
ફફક્સ
ફફક્સ

/ સાયન્સની ડીગ્રી.

આ જગ્યા પ્રોજેક્ટ પુરતી છે . ૧૧ માસ બાદ આપોઆપ કરારનો અંત આવશે.
અરજી ફોમમ તથા વનમણકાં માટેની લાયકાત અને શરતો નાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહન ભોજન

યોજનાની કચેરી, જજલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, સેક્ટર-૧૧, ગાાંધીનગરમાાંથી જાહેરાત પ્રવસધ્ધ
થયા તારીખથી તા.૦૬/૦૬/૨૦૧૯ (જાહેર રજા વસવાય) સુધીમાાં બપોરે ૧૧.૦૦ થી ૧૩.૦૦

વચ્ચે નાયબ કલેક્ટર (મ.ભો.યો.) કલેક્ટર કચેરી, ગાાંધીનગર ખાતેથી મેળવી શકાશે. અરજી

ફોમમની તમામ વવગતો ભરીને તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૯ના રોજ ૧૭.૦૦ કલાક સુધી R.P.A.D. થી
અત્રેની કચેરીને મળે તે રીતે મોકલી આપવા. અરજી પત્રકની વવગતો સાચી જ ભરવી. અરજી
પત્રક સાથે કોઇ માકમ શીટ કે પ્રમાિપત્ર જોડવા નહી.
િોંધઃ- માન. કલેક્ટરશ્રીની નોંધ પરની માંજુરી
સ્થળઃ- ગાુંધીિગર
તારીખઃ-

/૦૫/૨૦૧૯

સહી/િાયબ કલેક્ટર,

મધ્યાહિ ભોજિ યોજિા,
ગાુંધીિગર

િાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહિ ભોજિ યોજિા,ગાુંધીિગર
બીજો માળ, જજલ્લા સેિા સદિ, સેક્ટર-૧૧, ગાુંધીિગર.

(૧)

પ્રોજેક્ટ કો-ઓડીનેટર: માવસક વેતન રૂ|.૧૦,૦૦૦/શૈક્ષણિકલાયકાતઃ-

(૧) માન્ય યુવનવવસિટીમાાંથી ૫૦% ગુિાાંકન સાથેની સ્નાતકની
પદવી.

(૨) સરકાર માન્ય સાંસ્થામાાંથી સી.સી.સી.ની પરીક્ષા પાસ કરે લ

હોવી જોઇએ તેમજ ઉમેદવારના કોમ્પ્યુટર જ્ઞાનની ચકાસિી
પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ લઇને કરવાની રહેશે.

(૩) માન્ય યુવનવવસિટીમાાંથી એમ.સી.એ.ની ડીગ્રીવાળાને અગ્રીમતા
અનુભવઃ-

(૧) ડેટાએન્ટ્રી ઓપરે ટર તરીકેનો ઓછામાાં ઓછા બે વર્મનો
અનુભવ ફરજીયાત.

(૨) ડી.ટી.પી.(ડેસ્કસ્ટોપ પબ્લલકેશન) ઓપરે ટર તરીકેનો અનુભવ
આદશમ ગિાશે.

(૩) આવસસ્ટન્ટ તરીકેનો વહીવટી અનુભવ ધરાવનારને અગ્રીમતા.
(૪) મધ્યાહન

ભોજન

યોજનાના

અગ્રીમતા આપવામાાં આવે છે .

વયમયામદાઃ-

અનુભવધરાવનારને

પ્રથમ

(૧) અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખે ૧૮ વર્મથી ઓછી કે ૩૫ વર્મથી
વધુ ન હોવી જોઇએ.

ફરજ/બજાવવાની કામગીરીઃ- (૧)

મધ્યાહન ભોજનના સુચારૂાં આયોજન માટેના રીપોટમ

(૨)

તાલુકા કક્ષાએ માહીતી મેળવવી તેન ુ ાં એકત્રીકરિ

(૩)

ક્વાટમ લી પ્રોગ્રેસ રીપોટમ તૈયાર કરવા અને રાજ્ય

(૪)

માવસક

તૈયાર કરવા

કરવુ ાં અને રાજ્ય કક્ષાએ રજુ કરવુ.ાં
કક્ષાએ રજુ કરવા
પત્રકો

(લાભાથી,

ખચમ,

દધ,

સુખડી,

મહેકમનના લગતા કેન્ર કક્ષાના માનદ વેતન
ધારકો અંગેની માહીતી વવગેરે) તૈયાર કરવી.

(૫)

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંગેની સોંપવામાાં આવેલ

(૬)

નાયબ કલેક્ટર, મ.ભો.યો. દ્વારા સોપવામાાં આવે તે

તે તમામ કામગીરી.

મ.ભો.યો.ની તમામ કામગીરી.

િાયબ કલેક્ટર, મધ્યાહિ ભોજિ યોજિા,ગાુંધીિગર
બીજો માળ, જજલ્લા સેિા સદિ, સેક્ટર-૧૧, ગાુંધીિગર.

(૨)

તાલુકા એમ.ડી.એમ. સુપરવાઇઝર: માવસક વેતન રૂ|.૧૫,૦૦૦/શૈક્ષણિકલાયકાતઃ-

(૧) માન્ય યુવનવવસિટીમાાંથી ગ્રેજ્યુએટ ઇન હોમ સાયન્સ / ફુડ
એન્ડ ન્યુટ્રીશન/ સાયન્સની ડીગ્રી.
(૨) ઉમેદવારના કોમ્પ્યુટરના જ્ઞાનની ચકાસિી પ્રેક્ટીકલ ટેસ્ટ
લઇને કરવાની રહેશે.

અનુભવઃ-

(૧) ૨ થી ૩ વર્મનો વહીવટી કામગીરીનો અનુભવ
(૨) મધ્યાહન ભોજન યોજનાના અનુભવ ધરાવનારને પ્રથમ
અગ્રીમતા આપવામાાં આવશે.

વયમયામદાઃ-

(૧) અરજી કરવાની છે લ્લી તારીખે ૧૮ વર્મથી ઓછી કે ૩૫ વર્મથી
વધુ ન હોવી જોઇએ.

ફરજ/બજાવવાની કામગીરીઃ- (૧)

નાયબ મામલતદાર/કેળવિી વનરીક્ષક (મ.ભો.યો.)

(૨)

મધ્યાહન ભોજન યોજના, દધ સાંજીવની યોજના,

ની તમામ કામગીરી બજાવવાની રહેશે.

સુખડી, આફદજાવત બાળાઓના વાલીઓને વવના
મલ્યે અનાજ યોજના યોજાનાનુ ાં સુચારૂાં સાંચાલન/
વનયાંત્રિ કરવુ.ાં

(૩)

મધ્યાહન ભોજન કેન્રોની તપાસિી કરવી.

(૪)

મ.ભો.યો.ના રીપોટમ તૈયાર કરવા અને જજલ્લા

(૫)

માવસક

કક્ષાએ રજુ કરવા
પત્રકો

(લાભાથી,

ખચમ,

દધ,

સુખડી,

મહેકમનના લગતા કેન્ર કક્ષાના માનદ વેતન
ધારકો અંગેની માહીતી વવગેરે) તૈયાર કરવી.

(૫)

મધ્યાહન ભોજન યોજના અંગેની સોંપવામાાં આવેલ

(૬)

નાયબ કલેક્ટર, મ.ભો.યો. દ્વારા સોપવામાાં આવે તે

તે તમામ કામગીરી.

મ.ભો.યો.ની તમામ કામગીરી.

૧૧ માસિા સમય માટે કરારિા ધોરિે અપાતી / માિદ િેતિથી નિમણક
ું ો
(૧)

અંગે િી બોલીઓ અિે શરતો

શ્રી...................................................................................િે

કરારિા

સમયગાળા

દરનમયાિ રૂ|.................../-િા માનસક ફીક્સ પગાર/માિદ િેતિ મળશે. તેઓિી નિમણક
ું
કરારિા ધોરિે ગિિામાું આિશે તથા કરારિી મદત૧૧ માસિી રહેશે.

(૨)

ઉભયપત્રે એક માસિી િોટીસ અથિા એક માસિી ફીક્સ પગારિી રકમ/ માિદ િેતિ

(૩)

નિયત ફીક્સ પગાર / માિદ િેતિ પર કોઇપિ જાતિા ભથ્થા મળિાપાત્ર થશે િહી.

(૪)

કરાર સમયગાળા દરનમયાિ શ્રી.............................................................................િે ફીક્સ

સાથેિી િોટીસ પગાર આપીિે કરારિો અંત લાિી શકાશે.

પગાર / માિદ િેતિ માું કોઇપિ પ્રકારિો િધારે કે ઇજાફો મળિાપાત્ર થશે િહી.

મોંધિારી ભથ્્,ું િચગાળાિી રાહત અથિા પગાર પુંચિા બીજા લાભો કે સેિા નિષયક
અન્ય કોઇ લાભો મળિાપાત્ર થશે િહીં.
(૫)

કરારિા સમયગાળા દરનમયાિ મેર્ડીકલ રીએન્બસસમેન્ટ મળિાપાત્ર થશે િહીં.

(૬)

કરારિા સમયગાળા દરનમયાિ બજાિેલ સેિા / િોકરી પેન્શિ, બોિસ, એલ.ટી.સી.,
એન્કેશમેન્ટ ઓફ લીિ, પેશગી કે તેિા અન્ય કોઇ િાિાુંકીય લાભો સરકારશ્રી પાસેથી
મેળિિાિે પાત્ર ગિાશે િહી.

(૭)

કરારિા સમયગાળા દરનમયાિ કમસચારીન ું અિસાિ થાય તો તેમિે બજાિેલી ફરજિા
સમયગાળાિી ફીક્સ પગાર / માિદ િેતિિી લેિી રકમ કમસચારીિા કટું બીજિોિે

મળિાપાત્ર થશે. પરું ત બીજા લાભ એક્સગ્રેસીયા લાભ કે રહેમરાહે િોકરી જેિા
આનષાુંણગક લાભ મળિાપાત્ર થશે િહીં.
(૮)

શ્રી ...............................................................................િે સમાિ િગસ િા અનધકારીએ જે
ફરજો બજાિિાિી થતી હોય તેિી ફરજો બજાિિાિી રહેશે, તે માટે કચેરીમાું ફરજ

પાલિિો જે સમય નિયત કરે લ હોય તે સમય પ્રમાિે કચેરીમાું હાજરી આપિાિી રહેશે.

તેમજ પ્રાઇિેટ પ્રેક્ટીસ કે અન્યત્ર પાટસ ટાઇમ િોકરી કરી શકાશે િહીં. જાહેર રજાિા
રદિસોએ પિ સરકારી કામગીરીિી જરૂરીયાતિે અનલક્ષીિે ફરજ બજાિિા જિાિિામાું
આિે તો તે મજબ ફરજ બજાિિાિી રહેશે. રાજકીય પ્રવ ૃનિમાું ભાગ લઇ શકાશે િહીં.
(૯)

શ્રી...........................................................................િે કરારિા સમય દરનમયાિ િાનષિક
ધોરિે ૧૧ પરચ ૂરિ રજા મળિાપત્ર થશે અન્ય કોઇ રજા મળિાપાત્રરહેશે િહીં. તે

નસિાયિી રજા ભોગિશે તો તે રજાિા રદિસિો પગાર કપાત કરી લેિામાું આિશે.
મરહલા કમસચારીિે પ્રસનતિી રજાન ું િેતિ ચ ૂકિી શકાશે િહીં.
(૧૦)

શ્રી..............................................................િે કાયસમથક પર રહેઠાિે રહેિાન ું ફરજીયાત

(૧૧)

ફરજિા ભાગરૂપે મખ્યમથકથી આઠ રક.મી. બહાર જિાન ું થાય તો ૬ કલાકથી િધ અિે

રહેશે અિે અનધકૃત અનધકારીિી પરિાિગી િગર મખ્ય મથક છોર્ડી શકાશે િહીં.

૧૨ કલાક સધીિા રોકાિ માટે રૂ|.૧૫/- અિે ૧૨ કલાકથી િધ સમય માટે રૂ|.૩૦/- દૈ નિક

ભથ્્ મળિાપાત્ર થશે તેમજ મસાફરી ભાર્ડા પેટે એસ.ટી. બસ / રે લિેન ું બીજા િગસ ન ું
ભાડ મળિાપાત્ર થશે.
(૧૨)

કરારિા સમયગાળા દરનમયાિિી અસુંતોષકારક કામગીરી કે અનશસ્ત બદલ કોઇપિ

(૧૩)

સરકારશ્રી તરફથી િહીિટી રહતમાું બીજી કોઇ જરૂરી શરતો િક્કીથાય તે પિ બુંધિકતાસ

(૧૪)

વ્યિસાય િેરાિી કપાત નિયમાનસાર ફીક્સ પગાર / માિદ િેતિમાુંથી કરી લેિાિી

(૧૫)

નિમણક
ું ૂ િા સમય દરનમયાિ તેમિે બજાિેલ સરકારી સેિાિી બાબત અંગે કોઇપિ

જાતિી િોટીસ આપ્યા નસિાય કોઇપિ સમયે િોકરી સમાપ્ત કરિામાું આિશે.
રહેશે.
રહેશે.

પ્રકારિી ફોજદારી કે રદિાિી કાયસિાહી સબબ રાજ્ય સરકારિી કોઇ જિાબદારી રહેશે
િહીં.

(૧૬)

કરાર આધારીત ઉચ્ચક િેતિથી / માિદ િેતિથી નિમણક
ું ૂ પામેલ વ્યકક્તે સરકારી

(૧૭)

ઉપરોક્ત શરતો નિમણક
ું ૂ પામિાર વ્યકક્તિે કસ્િકાયસ છે . તે અંગે ન ું સુંમનિપત્ર મેળિિાન ું

(૧૮)

આ ભરતી જે તે સુંિગસ િા ભરતી નિયમો અનસાર યોગ્ય લાયકાત ધરાિતાું ઉમેદિારોથી

મહેકમ ઉપર સમાનિષ્ટ થિા માટેિો કોઇ હક્ક પ્રાપ્ત થશે િહીં.
રહેશે.

ભરતીિી

નિયત

કરાયેલ

પ્રરક્રયાિે

અનસરીિે

અરજીપત્રકમાું આ શરતોિો સમાિેશ કરિાિો રહેશે.

જ

કરિાિી

રહેશે

અિે

નિયત

(૧૯)

આ કરાર આધારીત ફરજ ઉપર જોર્ડાતાું પહેલાું શારરરીક યોગ્યતા અંગે ન ું પ્રમાિપત્ર રજૂ

(૨૦)

કરારથી ફીક્સ પગારથી / માિદ િેતિથી જોર્ડાિાર વ્યકક્તિે કરાર કરિાન ું કસ્િકારતાું

કરિાન ું રહેશે.

પહેલાું તેમિી સેિા લેિાર સિાનધકારીિે યોગ્ય લાગે તો પસસિલ એક્સીર્ડન્ટ યોજિા
અંતગસ ત િીમો મેળિી લેિાિો, અદ્યતિ કરાિિાિો તથા તેિો આધાર કચેરીમાું રજ
કરિાિો રહેશે. આ અંગે િીમાિા નપ્રનમયમિો ખચસ કચેરી દ્વારા ભોગિિામાું આિશે િહીં.

(૨૧)

ઠરાિિી જોગિાઇ મજબ જો નિયનમત કમસચારીિી નિમણક
ું ૂ કરિામાું આિશે તો તે જગ્યા
રદ થશે અિે મારી િોકરીિો અંત થશે તે બાબતે કોઇપિ રદિાિી કે કાયદાકીય

ે રી આપીએ છીએ. તેમ છતાું આિી કોઇ કાયસિાહી
કાયસિાહી કરીશ ું િહીં તેિી અમો બાુંહધ
કરિામાું આિે તે અમારી નિમણક
ું ૂ આપોઆપ રદ થિાિે પાત્ર છે .

