લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાિાદ ખાતે કરારના ધોરણે એડિાઈઝર
(ફાયનાન્સ/ટે ક્ષેસન) ની જગ્યાઓ ઉપર વનમણૂક
ભ્રષ્ટાચાર અને લાાંચની બદી ડામવા સરકાર કૃ તનનશ્ર્ચયી અને અગ્રેસર છે . વધતી જતી આ બદીને
અટકાવવા જેમાાં ખાસ કરીને લાાંચ આપનાર અને લેનાર બાંને પક્ષે મેળાપીપણાથી થતા અને ભ્રષ્ટાચારમાાંથી
બનતી આવકના પ્રમાણમાાં અસમાન સાંપનતના કે સો શોધી અને અટકાવવા લાાંચ રૂશ્વત નવરોધી બ્યૂરો એ એક
સરકારી જાહે રહહતમાાં કામ કરતી સક્ષમ સાંસ્થા છે . ભ્રષ્ટાચાર નાબૂદી અનિયાનની અસરકારકતા માટે
અપ્રમાણસર નમલકતોના કે સોમાાં નમલકતના સાચા વેલ્યુએશન માટે લાાંચ રૂશ્વત નવરોધી બ્યૂરોની કચેરીની
તથા નજલ્લાની કચેરીની અસરકારક કામગીરી માટે નપ્રવેન્ટીવ એકશન યુનનટ માટે ૧ એડવાઈઝર
(ફાયનાન્સ/ટે ક્ષેસન) ની સરકારશ્રી દ્વારા માંજૂર થયેલ જગ્યા ઉપર કરારના ધોરણે નનમણૂાંક આપવાની છે .
જગ્યાઓ:
૨ એડવાઈઝર (ફાયનાન્સ/ટે ક્ષેસન)
આ જગ્યા માટે નનમણૂક સ્થળ અમદાવાદ રહે શે, નનમણૂક આપનાર સત્તાનધકારી બ્યૂરોના તાબા
હે ઠળના કોઈ પણ સ્થળે કામ લેવા સક્ષમ રહે છે .
- ઉમેદવારે ઈન્ટરવ્યુ માટે આ હે તુ માટે બનાવવામાાં આવેલ કનમટી સમક્ષ આપવામાાં આવે તે તારીખ સમયે
અમદાવાદ ખાતે હાજર રહે વાનુાં રહે શે.
- ઈન્ટરવ્યુની હાજરી માટે ઉમેદવારને કોઈ િાડા િથથુાં ચૂકવવામાાં આવશે નહી.
 એડિાઈઝર (ફાયનાન્સ/ટે ક્ષેસન)
લઘુત્તમ શૈક્ષવણક લાયકાત:
(૧) ઓલ ઈનન્ડયા ચાટટ ડ એકાઉન્ટસ ઈન્સ્ટીટયુટની C.A. ની ડીગ્રી ધરાવતા અને પાાંચ વર્ટનો અનુિવ
ધરાવતા ઉમેદવાર અરજી કરવા પાત્ર ગણાશે. વધુમાાં એલ.એલ.બી.(ટે ક્ષસ
ે ન)ની ડીગ્રી ધરાવતા હોય
તેને પ્રાધાન્ય આપવામાાં આવશે/ અથિા
(૨) માન્ય યુનનવસીટીના સ્નાતક પછી િારતીય રાજસ્વ સેવામાાં(ઈન્કમટે ક્ષ નવિાગ)ની
આકારણી/અપીલનો વગટ-૧નો ઓછામાાં ઓછો ૭ વર્ટનો અને વગટ-૨ સહહત કુ લ ૧૫ વર્ટથી ઓછો
નહી તેવો અનુિવ ધરાવતા હોવા જોઈએ/. અથિા
(૩) માન્ય યુનનવસીટીના સ્નાતક પછી પબ્લીક સેકટર બેંકમાાં મેનજ
ે ર તરીકે ઓછામાાં ઓછા સાત વર્ટ ફરજ
બજાવેલ હોવી જોઈએ.
(૪) ઉમેદવાર કોમ્પ્યુટરમાાં અાંગ્રેજી/ ગુજરાતી ટાઈપ કરવાના જાણકાર હોવો જોઈએ.
ઉપરોકત બે જગ્યા માટે નનવૃત્ત સરકારી અનધકારી /કમટચારી પણ અરજી કરી શકે છે . ૬૨ િર્ષ ની
ઉમર બાદ વનમણૂાંક મળી શકશે નહી. જે માટે પે બેન્ડ + ગ્રેડ પેના ૬૦% રકમ માનસક એકનત્રત વેતન તરીકે
નનવૃનત્ત બાદ કરારના ધોરણેની નનમણૂક દરનમયાન મળવાપાત્ર થશે, તેઓની નનમણૂક સરકારશ્રીની માંજૂરીને
આનધન રહે શે.
નનમણૂક પામતા ઉમેદવારે કરાર આધાહરત નનમણૂાંક હોઈ, નકકી કરાયેલ ધોરણનુસારનો કરાર
કરવાનો રહે શે કરારની શરતો સરકારી તથા બ્યૂરો દ્વારા થતા નનયમો અને તેમાાં થતાાં વખતો-વખતના સુધારા
નનમણૂક પામતા ઉમેદવારને બાંધનકતાટ રહે શે.
સાંપકટ : ટે .ફોન નાંબર ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૮૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧

ઈન્ચાજટ નનયામક
લાાંચ રૂશવત નવરોધી બ્યૂરો,
ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.

એડિાઈઝર(ફાયનાન્સ/ટે ક્ષેસન) તરીકે લાાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરો ખાતે કરારના ધોરણે વનમણૂક માટે નુાં અરજી ફોમષ

જે જગ્યા માટે ઉમેદિારી નોંધાિે છે તે જગ્યાનુાં નામ:
પાસપોટટ ફોટો
નામ
૧
૨
૩

જન્મ તારીખ
સરનામુાં

રહે .………….........................
……………………………………..
ટે લી./મો/ઈ-મેલ………………..
કચેરી……………………………….
…………………………………….
ટે લી/મો/ઈ-મેલ………………..

(એ) હાલની પ્રેકટીસનુાં સ્થળ/હાલમાાં ચાલુ કામની વિગત
૪
શૈવક્ષણક લાયકાતની વિગત (સ્નાતકથી શરૂ કરી)
પાસ કરે લ
પાસ
કોલેજ
યુવનિવસષટી
પરીક્ષા
કયાષનુાં િર્ષ

૫

અનુભિની વિગત

૬

કોઈ સાંસ્થા/સરકાર(રાજય/કે ન્વ) સરકારી વિભાગ/ ખાનગી
સાંસ્થાના માટે કરે લ કામગીરીની વિગત તથા હાલમાાં કામ
સાંભાળતા હોય/સાંભાળેલ હોય તો તેની વિગત
અગાઉ ગુન્હો દાખલ થયેલ હોય તો તેની વિગત/ ગુનામાાં
સાંડોિણીની વિગત
થનાર વનમણૂક માટે કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર બાબત જ ે વનમણૂક
માટે મહત્િની હોય

૭
૮

મેળિેલ િગષ/ગ્રેડ ટકા અને
માકષ સ

ખાસ વિર્ય

અરજીમાાં દશાષિેલ તમામ વિગત અમારી માન્યતા મુજબ સાચી છે

ઉમેદિારની સહી
સ્થળ:
તારીખ:

નોંધ: અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચૂક મોકલિાના રહે શે,
નોંધ: અરજી સાથે ઉપર જણાિેલ વિગતોનો જરૂરી આધાર અચૂક મોકલિાના રહે શે,
સ્કૂ લ લીિીંગ
સટી, રહે ણાાંક મકાન લાઈટ વબલ/ટે ક્ષ વબલ પૈકી એક તેમજ શૈવક્ષણક લાયકત તેમજ અનુભિના પ્રમાણપત્રો

બે પ્રવતવિત વ્યવતતઓ નાાં નામ, સરનામા,
ફોન નાંબર.

(૧)
(૨)

૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ િેતનથી વનમણૂાંકો અાંગેની બોલી અને શરતો
૧.

૨.
૩.
૪.

૫.
૬.

૭.

૮.

૯.

૧૦.
૧૧.

૧૨.
૧૩.
૧૪.
૧૫.
૧૬.
૧૭.

શ્રી (નનમણૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ) ને કરારના સમયગાળા દરનમયાન રૂ. ૪૦,૦૦૦/-ના
માનસક ફીકસ માનદ વેતન મળશે. તેઓની નનમણૂક કરારના ધોરણે ગણવામાાં આવશે તથા કરારની
મુદત ૧૧ માસની રહે શે.
ઉિયપક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની ફીકસ માનદ વેતન સાથેનો નોટીસ પગાર
આપીને કરારનો અાંત લાવી શકાશે.
નનયત ફીકસ માનદ વેતન પર કોઈપણ જાતના િથથાાં મળવાપાત્ર થશે નહી.
કરારના સમયગાળા દરનમયાન શ્રી (નનમણૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ) ને ફીકસ માનદ વેતનમાાં
કોઈપણ પ્રકારનો વધારો કે ઈજાફો મળવાપાત્ર થશે નહી. મોંઘવારી િથથુાં, વચગાળાની રાહત અથવા
પગાર પાંચના બીજા લાિો કે સેવા નવર્યક અન્ય કોઈ લાિો મળવાપાત્ર થશે નહી.
કરારના સમયગાળા દરનમયાન મેહડકલ રીએમ્પબસટમેન્ટ મળવાપાત્ર થશે નહી.
કરારના સમયગાળા દરનમયાન બજાવેલ સેવા/નોકરી પેન્શન, બોનસ, એલ.ટી.સી., એન્કે શમેન્ટ
ઓફ લીવ, પેશગી કે તેવા અન્ય કોઈ નાણાકીય લાિો સરકારશ્રી પાસેથી મેળવવાને પાત્ર ગણાશે
નહી.
કરારના સમયગાળા દરનમયાન કમટચારીનુાં અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલી ફરજના સમયગાળાની
ફીકસ માનદ વેતનની લેણી રકમ કમટચારીના કુ ટુાં બીજનોને મળવાપાત્ર થશે. પરાંતુ બીજા લાિ
એકસગ્રેસીયા લાિ કે રહે મરાહે નોકરી જેવા આનુર્ાાંનગક લાિ મળવાપાત્ર થશે નહી.
શ્રી (નનમણૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)ને સમાન સાંવગટના અનધકારીએ જે ફરજો બજાવવાની થતી
હોય તેવી ફરજો બજાવવાની રહે શે, તે માટે કચેરીમાાં ફરજ પાલનનો જે સમય નનયત કરે લ હોય તે
સમય પ્રમાણે કચેરીમાાં હાજરી આપવાની રહે શે. તેમજ પ્રાઈવેટ પ્રેકટીસ કે અન્યત્ર પાટટ ટાઈમ નોકરી
કરી શકશે નહી. જાહે ર રજાના હદવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની જરૂહરયાતને અનુલક્ષીને ફરજ
બજાવવા જણાવવામાાં આવે તો તે મુજબ ફરજ બજાવવાની રહે શે. રાજકીય પ્રવૃનત્તમાાં િાગ લઈ શકશે
નહહ.
શ્રી (નનમણૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)ને કરારના સમય દરનમયાન વાનર્ટક ધોરણે ૧૧ પરચૂરણ
રજા મળવાપાત્ર થશે અન્ય કોઈ રજા મળવાપાત્ર થશે નહી. તે નસવાયની રજા િોગવશે તો તે રજાના
હદવસના પગારની કપાત કરી લેવામાાં આવશે. મહહલા કમટચારીઓને રજાના નનયમો મુજબ પ્રસુનત
રજાઓ મળવાપાત્ર થશે.
શ્રી (નનમણૂાંક અપાતા ઉમેદવારનુાં નામ)એ કાયટમથક પર રહે ઠાણે રહે વાનુાં ફરજીયાત રહે શે અને
અનધકૃ ત અનધકારીની પરવાનગી વગર મુખ્ય મથક છોડી શકશે નહી.
ફરજના િાગરૂપે મુખ્યમથકથી આઠ નક.મી. બહાર જવાનુાં થાય તો ૬ કલાકથી વધુ અને ૧૨ કલાક
સુધીના રોકાણ માટે વગટ-૨ના અનધકારીને મળવા પાત્ર દૈનનક િથથુ મળવાપાત્ર થશે તેમજ મુસાફરી
િાડા પેટે એસ.ટી.બસ/રે લવેનુાં બીજા વગટનુાં િાડુ મળવાપાત્ર થશે.
કરારના સમયગાળા દરનમયાન અસાંતોર્કારક કામગીરી કે અનશસ્ત બદલ કોઈપણ જાતની નોટીસ
આ્યા નસવાય કોઈપણ સમયે નોકરી સમાપ્ત કરવામાાં આવશે.
સરકારશ્રી તરફથી વહીવટી હહતમાાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નકકી થાય તે પણ બાંધનકતાટ રહે શે.
વ્યવસાય વેરાની કપાત નનયમાનુસાર ફીકસ માનદ વેતનમાાંથી કરી લેવાની રહે શે.
નનમણૂકના સમય દરનમયાન તેમણે બજાવેલ સરકારી સેવાની બાબત અાંગે કોઈપણ પ્રકારની
ફોજદારી કે હદવાની કાયટવાહી સબબ રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહે શે નહી.
કરાર આધાહરત ઉચ્ચક વેતનથી/માનદ વેતનથી નનમણૂક પામેલ વ્યનકતને સરકારી મહે કમ ઉપર
સમાનવષ્ટ થવા માટે નો કોઈ હકક પ્રાપ્ત થશે નહી.
ઉપરોકત શરતો નનમણૂક પામનાર વ્યનકતને સ્વીકાયટ છે , તે અાંગેનુ સાંમનતપત્ર મેળવવાનુાં રહે શે.

૧૮.

૧૯.
૨૦.

આ િરતી જે તે સાંવગટના િરતી નનયમો અનુસાર યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોથી િરતીની
નનયત કરાયેલ પ્રહિયાને અનુસરીને જ કરવાની રહે શે અને નનયત અરજીપત્રકમાાં આ શરતોનો
સમાવેશ કરવાનો રહે શે.
આ કરાર આધાહરત ફરજ ઉપર જોડાતાાં પહે લાાં શારીહરક યોગ્યતા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનુાં રહે શે.
કરારથી ફીકસ પગાર/માનદ્દ વેતનથી જોડાનાર વ્યનકતએ કરાર કરવાનુાં નસ્વકારતાાં પહે લાાં તેમની
સેવા લેનાર સત્તાનધકારીને યોગ્ય લાગે તો પસટનલ એકસીડન્ટ યોજના અાંતગટત વીમો મેળવી લેવાનો,
અધતન કરાવવાનો તથા તેનો આધાર કચેરીમાાં રજૂ કરવાનો રહે શે. આ અાંગે વીમાના નપ્રમીયમનો
ખચટ કચેરી દ્વારા િોગવવામાાં આવશે નહહ.
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