કોર ફ�કલ્ટ�- ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/આયોજન (Rural Engnieering / Planning)ની કરાર
આધાર�ત િનમ�કંૂ જગ્યા માટ� ની �હ�ર ખબર
ગ્રામ િવકાસના તાલીમ કાયર્ક્રમો

સંબિં ધત પ્ર� ૃિ�ઓ હાથ ધરવા માટ�

, કોર ફ�કલ્ટ�

ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/આયોજન (Rural Engnieering / Planning)ની િનમ�ુકં માટ�
કરાર આધા�રત

ધોરણે કામગીર� કરવા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અર�ઓ

મંગાવવામાં આવે છે . પસંદગી પામેલ

ઉમેદવારને દર મ�હને �ુ લ �

.30,000�ુ ં િનયત

મહ�નતા�ુ ં આપવામાં આવશે . આ �ગેની વ�ુ િવગતો : http://ruraldev.gujarat.gov.in
વેબસાઈટ ઉપર ઉપલબ્ધ છે . ઉમેદવારોએ તેમની અર� ર�સ્ટડર્ પોસ્ટ એ .ડ� મારફત જ
મોકલવાની રહ�શે. અર� પહ�ચતી કરવાની છે લ્લી તાર�ખ:૨૫ સપ્ટ� મ્બર, ૨૦૧૮ રહ�શે.
�ુધારો
કોર ફ�કલ્ટ� (પબ્લીક એડિમિનસ્ટ્ર� શન) જગ્યા માટ� ની કરાર આધાર�ત િનમ�ક
ં ૂ �ગેની
�હ�રખબર તા.૨૧/૦૮/૨૧૦૮ના રોજ દ� િનક સમાચાર પત્રમાં પ્રિસદ્ધ થયેલ �ની અર�
મોકલવાની �િતમ તા.૦૨/૦૯/૧૮ના બદલે તા.૦૫/૦૯/૨૦૧૮ �ુધ
ં ી લંબાવવામાં આવેલ છે .
પ્રોગ્રામર ,રા�ય ગ્રામ િવકાસ સંસ્થા, અમદાવાદ

કોર ફ�કલ્ટ�- ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/આયોજન (Rural Engnieering/Planning)ની જગ્યા માટ� �હ�રખબર
SIRD એક સ્વાય� તાલીમ સંસ્થા છે . �ની �ુજરાત સરકાર દ્વારા સ્થાપ ના કરવામાં આવે લ છે . સંસ્થાનો �ુખ્ય ઉદ્દે શ

તમામ ગ્રામીણ િવકાસના �હસ્સેદારોની તાલીમ અને ક્ષમતા વધર્ન કરવા માટ� છે . કોર ફ�કલ્ટ� ની ઉક્ત િવગતની એક જગ્યા માટ�
કરાર આધા�રત

ધોરણે ગ્રામીણ િવકાસ ના તાલીમ કાયર્ક્રમો સંબિં ધત પ્ર� ૃિ�ઓ હાથ ધરવા માટ�

િનયત ન�ુનામાં

અર�

મંગાવવામાં આવે છે . પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને �ુ લ �.30,000/- દર માસે િનયત મહ�નતા�ુ ં મળવાપાત્ર રહ�શે.

સં�ક્ષપ્તમાં કામગીર�ની િવગત : પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર� -

૧. િવિવધ લ�ય �ૂથો માટ� િવિવધ ગ્રામીણ િવકાસ ના કાયર્ક્રમો અને િવષયો સાથે સંકળાયેલી તાલીમ આપવી . �મ ક� - મહાત્મા
ગાંધી રાષ્ટ્ર�ય ગ્રાિમણ રોજગાર બાંહધ
� ર� યોજના (MGNREGA),પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) (PMAY-G),પ્રધાનમંત્રી
�ૃિષ િસ�ચાઇ યોજના(PMKSY),રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ આ�િવકા િમશન (NRLM),સ્વચ્છ ભારત િમશન (ગ્રામીણ) (SBM-G),રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામ
સ્વરાજ અ�ભયાન (RGSA) િમશન �ત્યોદય, �દાવન
ંૃ
ગામ, વં�ચતતા �ુક્ત �ુજરાત વગેર� .

૨. તાલીમ સા�હત્ય િવકસાવ�ુ,ં પાવર પોઇન્ટ પ્રેઝન્ટ� શન, દસ્તાવે�કરણ અને ક�સ સ્ટડ�ઝના તાલીમ અને અહ�વાલ ર�ુ કરવા.

વય મયાર્ દા: અરજદારની લ�ુ�મ �મર ૨૮ વષર્ અને મહ�મ �મર ૪૦ વષર્ રહ�શે. (તાર�ખ:૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ)
લાયકાત:

(૧) ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર : ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર / આયોજન ( Rural Engnieering/Planning)માં બી.ઈ./ એમ.ઈ. (િસિવલ)
/ આ�ક�ટ�કચર / પ્લાનરની ઓછામાં ઓછા ૬૦% �ુણ સાથે કોઈપણ માન્ય �ુિનવિસ�ટ� ની પદવી તેમજ ઉક્ત જગ્યા માટ� ગ્રામીણ

િવકાસના સંબિં ધત ક્ષેત્ર નો ઓછામાં ઓછા ૫ વષર્નો અ�ુભવ ઉમેદવાર ધરાવતા હોવા જોઈએ .
અ�ુભવ:

ગ્રામીણ િવકાસ ક્ષેત્રમાં ન્�ુનતમ ૫ વષર્નો અ�ુભવ અને સી.સી.સી.+ �ુ ં કોમ્પ્�ુટર �ગે તથા ઓટોક�ડ�ુ ં જ્ઞાન ફર�જયાત

છે . તેમજ �ગ્રે� અને �ુજરાતીમાં ભારત સરકાર તેમજ �ુજરાત સરકારશ્રીમાં સ્વતંત્ર ર�તે કામગીર� કરવા સક્ષમ હોવા જોઈએ .
મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્ર�ય ગ્રાિમણ રોજગાર બાંહધ
� ર� યોજના

(MGNREGA),પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ) (PMAY-

G),પ્રધાનમંત્રી �ૃિષ િસ�ચાઇ યોજના (PMKSY),રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામીણ આ�િવકા િમશન (NRLM),સ્વચ્છ ભારત િમશન
G),રાષ્ટ્ર�ય ગ્રામ સ્વરાજ અ�ભયાન

(ગ્રામીણ) (SBM-

(RGSA), િમશન �ત્યોદય , �દાવન
ંૃ
ગામ , વં�ચતતા �ુક્ત �ુજરાત િવગેર� �વા સંબિં ધત

ક્ષેત્રોમાં તાલીમ આપવાનો અ�ુભવ જ�ર� છે . એમ.ઈ. (િસિવલ) / આ�ક�ટ�કચર / પ્લાનરને પસંદગીમાં અગ્રતા આપવામાં અવશે.
તેમના દ્વારા િવષય સંલગ્ન કોઈ પ્રકાશનો પ્રકાિશત થયેલ હોય તેનો ઉલ્લેખ ઉમેદવારોએ અર�માં કરવાનો રહ�શે .

� ઉમેદવારો આવશ્યક અ�ુભવ અને લાયકાત ધરાવતા હશે તેઓને વ્ય�ક્તગત ઇન્ટરવ્�ુમાં સ્વખચ� ઉપ�સ્થત રહ�વા�ુ ં
રહ�શે. ઇન્ટરવ્�ુ માટ� પસંદ થયેલ ઉમેદવારોને તેમની અર�માં જણાવેલ ઈ-મેઈલ મારફત �ણ કરવામાં આવશે .
અર� કરવાની પધ્ધિત : પી.ડ�.એફ. ફોમ�ટમાં સામેલ અર� ફોમર્ ને ડાઉન લોડ કર� માંગ્યા �ુજબની િવગતો સાથે
પદવીની માકર્ શીટ / સ�ટ��ફક�ટ , તથા અન્ય અર� પત્રકમાં જણાવેલ �બડાણોની

સ્વયં પ્રમાણીત નકલ

રહ�શે. સંબિં ધત દસ્તાવેજની સ્વયં પ્રમાણીત નકલો સામેલ કયાર્ વગરની અર�ને ધ્યાને લેવામાં

સંબિં ધત

અર� સાથે જોડવાની

આવશે નહ� . ઉમેદવારોએ

ર�સ્ટડર્ પોસ્ટ .એ.ડ�. મારફત જ અર� મોકલવાની રહ�શે . અર� પહ�ચતી કરવાની છે લ્લી તાર�ખ- ૨૫ સપ્ટ� મ્બર , ૨૦૧૮ રહ�શે .

ત્યાર બાદ મળે લ અર�ઓ ધ્યાને લેવામાં આવશે નહ� . �હ�ર ખબર રદ કરવાનો ક� પસંદગી યાદ� ચા�ુ અગર રદ કરવાનો
આખર� હ� સ�ચવ-વ-કિમ�રશ્રી (ગ્રામ િવકાસ)નો રહ�શે.

પ્રોગ્રામર ,રા�ય ગ્રામ િવકાસ સંસ્થા, અમદાવાદ

અર� ફોમર્

Latest Passport
size Photograph

જગ્યા�ુ ં નામ : કોર ફ�કલ્ટ�ગ્રામ્ય ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર/આયોજન

(૧) અરજદાર�ુ ં નામ : ________________
(અટક)

________________
(

નામ)

(

________________
િપતા/પિત�ુ ં નામ)

(૨) સરના�ુ ં : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________ ____

(૩) ઈ-મેઈલ સરના�ુ ં : _____________________________________________________
(૪) જન્મ તાર�ખ : ___________________

(૫) તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૮ની �સ્થિતએ �મર વષર્/માસ �દવસ______________
(૬) આધાર કાડર્ નં. : ______________
(૭) પાન કાડર્ નં. : ______________
(૮) વૈવા�હક દરજ્જો : પર�ણત/અપર�ણત
(૯) સંતાનો : ______________
(૧૦) ધમર્ : ______________
(૧૧) �િત : સામાન્ય/અ�ુ��ુ ચત �િત/ અ�ુ��ુ ચત જન �િત/અન્ય
(૧૨) �લ�ગ/�િત : �ી /�ુ�ુષ ____________
(૧૩) શૈક્ષ�ણક લાયકાતની િવગત (Educational Qualifications) :
ક્રમ

પદવી�ુ ં નામ

1.

એસ.એસ.સી.

2.

એચ.એસ.સી.

3.

સ્નાતક

4.

અ�ુસ્નાતક

પાસ કાયર્� ુ ં

મેળવેલ �ુણની

મેળવેલ

વષર્

ટકાવાર� (%)

વગર્

બોડર્ /�ુિનવસ�ટ�/ સંસ્થા�ુ ં નામ

ુ વની િવગત દશાર્ વ� ંુ પત્રક (Service History)
(૧૪) અ�ભ
અ�ુ.

�ારથી

�ાં �ુધી

હોદ્દો

નં.

કચેર� / ઓગ�નાઈઝેશન / સંસ્થા�ુ ં નામ

�બડાણ :
૧. જન્મના પ્રમાણપત્ર માટ� એસ. એસ. સી. બોડર્ દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની સ્વયં પ્રમાણીત નકલ
૨. સ્નાતક / અ�ુસ્નાતકની માકર્ શીટ તથા સટ�ફ�ક�ટની સ્વયં પ્રમાણીત નકલ
3. આધાર કાડર્ /પાન કાડર્ ની સ્વયં પ્રમાણીત નકલ
૩. અ�ુભવના પ્રમાણપત્રોની સ્વયં પ્રમાણીત નકલ

તાર�ખ :-

/

/૨૦૧૮

સ્થળ :- _________________
અર� કરનારની સહ�
પ્રોગ્રામર
રા�ય ગ્રામ િવકાસ સંસ્થા
અમદાવાદ

