
ર ાંચ રૂશ્વત વલયોધી બ્યયૂો, ગજુય ત ય જમ, અભદ લ દ ખ તે કય યન  ધોયણે ટેકનીકર 

એડલ ઈઝયની જગ્મ ઓ ઉય વનભણકૂ 

           ભ્રષ્ટાચાય અને રાાંચની ફદી ડાભલા વયકાય કૃતનનશ્ર્ચમી અને અગે્રવય છે. લધતી 
જતી આ ફદીને અટકાલલા જેભાાં ખાવ કયીને રાાંચ આનાય અને રેનાય ફાંને ક્ષ ે

ભેાીણાથી થતા  અને ભ્રષ્ટાચાયભાાંથી ફનતી આલકના પ્રભાણભાાં અવભાન 

વાંનતના કેવો ળોધી અને અટકાલલા રાાંચ રૂશ્વત નલયોધી બ્યયૂો એ એક વયકાયી 
જાશયેહશતભાાં કાભ કયતી વક્ષભ વાંસ્થા છે. ભ્રષ્ટાચાય નાબદૂી અભબમાનની અવયકાયકતા 
ભાટે અપ્રભાણવય નભરકતોના કેવોભાાં નભરકતના વાચા લેલ્યએુળન ભાટે રાાંચ રૂશ્વત 

નલયોધી બ્યયૂોની કચેયીની તથા જજલ્રાની કચયેીની અવયકાયક કાભગીયી ભાટે નપ્રલેન્ટીલ 

એકળન યનુનટ ભાટે ૧ ટેકનીકર એડલાઈઝય ની વયકાયશ્રી દ્વાયા ભાંજૂય થમેર જગ્મા 
ઉય કયાયના ધોયણે નનભણ ૂાંક આલાની છે. 

 

જગ્મ ઓ: 

૧ ટેકનીકર એડલાઈઝય 

 આ જગ્મા ભાટે નનભણકૂ સ્થ અભદાલાદ યશળે,ે નનભણકૂ આનાય વત્તાનધકાયી 
બ્યયૂોના તાફા શઠેના કોઈ ણ સ્થે કાભ રલેા વક્ષભ યશ ેછે.  

- ઉભેદલાયે ઈન્ટયવ્ય ુભાટે આ શતે ુભાટે ફનાલલાભાાં આલરે કનભટી વભક્ષ આલાભાાં 
આલ ેત ે તાયીખ વભમ ેઅભદાલાદ ખાત ેશાજય યશલેાનુાં યશળેે. 
- ઈન્ટયવ્યનુી શાજયી ભાટે ઉભેદલાયને કોઈ બાડા બથથુાં ચકૂલલાભાાં આલળે નશી. 
 ટેકનીકર એડલ ઈઝય: 

    રઘતુ્તભ ળૈક્ષણણક ર મક ત: 

ભાન્મ યનુનલનવિટીભાાંથી નવનલર ઈજનેય/આહકિટેક ની સ્નાતકની દલી ધયાલતા 
ઉભેદલાયો જગ્માની અયજી ભાટે ાત્ર ગણાળે.  
અેણક્ષત અનબુલ : 

 ઉભેદલાયો નવનલર ઈજનેય/આકકટેક તયીકેની કાભગીયીભાાં ૧૦ લકનો અનબુલ 

ધયાલતો શોલો જોઈએ સ્રકચય/ડીઝાઈન/ ફાાંધકાભની ગણુલત્તા, 
ભટેયીમલ્વ/ફાાંધકાભકોસ્ટ અને કલોરીટી કન્રોર(ગણુલત્તા અંકુળ નનમભન)/એવટે 

લેલ્યએુળન તભેજ થમેરા ફાાંધકાભની ચકાવણી(SOR) મજુફની કાભગીયીનો 
ક્ષેનત્રમ અનબુલ ધયાલતા લગક-૧ અને  લગક-૨ના ઈજનેયોને વાંદગીભાાં ટોચ 

અગ્રતા આલાભાાં આલળે.  
 

ઉયોકત  જગ્મા ભાટે નનવતૃ્ત વયકાયી અનધકાયી ણ અયજી કયી ળકે છે. ૬૨ લષ 
ની ઉભયફ દ વનભણ ૂાંક ભી ળકળે નશી.જે ભાટે  ેફેન્ડ + ગે્રડ ેના ૬૦% યકભ ભાનવક 



એકનત્રત લેતન તયીકે નનવનૃત્ત ફાદ કયાયના ધોયણેની નનભણકૂ દયનભમાન ભલાાત્ર 

થળ,ે તેઓની નનભણકૂ વયકાયશ્રીની ભાંજૂયીને આનધન યશળે.ે  

નનભણકૂ ાભતા ઉભદેલાયે કયાય આધાહયત નનભણ ૂાંક શોઈ, નકકી કયામેર 

ધોયણનવુાયનુાં કયાય કયલાનો યશળેે કયાયની ળયતો વયકાયી તથા બ્યયૂો દ્વાયા થતા 
નનમભો અને તેભાાં થતાાં લખતો-લખતના સધુાયા નનભણકૂ ાભતા ઉભેદલાયને ફાંધનકતાક 
યશળેે. 
 

વાંકક : ટે.પોન નાંફય ૦૭૯- ૨૨૮૬૯૨૨૮, ૨૮૮૬૦૩૪૩, ૨૨૮૬૦૩૪૧ 

                     ઈ.ચ .વનમ ભક, 

                                                                                       ર ાંચ રૂશ્વત વલયોધી બ્યયૂો,   
                                                                                    ગજુય ત ય જમ, અભદ લ દ.



ટેકનીકર એડલ ઈઝય તયીકે ર ાંચ રૂશ્વત વલયોધી બ્યયૂો ખ તે કય યન  ધોયણે વનભણકૂ ભ ટેનુાં અયજી 

પોભષ 
 

 

જે જગ્મ  ભ ટે ઉભેદલ યી નોંધ લે છે તે 

જગ્મ નુાં ન ભ: 

 

 

 

ાવોટક  
પોટો 

૧ ન ભ  

૨ જન્ભ ત યીખ  

૩ વયન મુાં યશ.ે…………......................... 

…………………………………….. 

ટેરી./ભો/ઈ-ભેર……………….. 

કચેયી………………………………. 

……………………………………. 

ટેરી/ભો/ઈ-ભેર……………….. 

(એ) શ રની પે્રકટીવનુાં સ્થ/શ રભ ાં ચ લ ુ

ક ભની વલગત 

 

૪ ળૈણક્ષણક ર મક તની વલગત (સ્ન તકથી ળરૂ 

કયી) 

 

 વ કયેર 

યીક્ષ  
 

 

 વ 

કમ ષન ુાં 
લષ  

કોરેજ યવુનલવવિટી ભેલેર 

લગષ/ગે્રડ  

ટક  અને 

ભ કષવ  

ખ વ 

વલમ 

       

       

       

૫ અનબુલની વલગત   

૬ કોઈ વાંસ્થ /વયક ય(ય જમ/કેન્વ) વયક યી વલબ ગ/ 

ખ નગી વાંસ્થ ન  ભ ટે કયેર ક ભગીયીની વલગત 

તથ  શ રભ ાં ક ભ વાંબ ત  શોમ/વાંબ ેર શોમ તો 
તેની વલગત 

 

૭ અગ ઉ ગનુ્શો દ ખર થમેર શોમ તો તેની વલગત/ 

ગનુ ભ ાં વાંડોલણીની વલગત  

 

૮ થન ય વનભણકૂ ભ ટે કોઈ ખ વ નોંધ ત્ર ફ ફત જે 

વનભણકૂ ભ ટે ભશત્લની શોમ 

 

અયજીભ ાં દળ ષલેર તભ ભ વલગત અભ યી ભ ન્મત  મજુફ વ ચી છે 

ઉભેદલ યની વશી 
સ્થ: 

ત યીખ: 



નોંધ: અયજી વ થે ઉય જણ લેર વલગતોનો જરૂયી આધ ય અચકૂ ભોકરલ ન  યશળેે,  

નોંધ: અયજી વ થે ઉય જણ લેર વલગતોનો જરૂયી આધ ય અચકૂ ભોકરલ ન  યશળેે, સ્કરૂ રીલીંગ વટી,  યશણે ાંક 

ભક ન ર ઈટ ણફર/ટેક્ષ ણફર ૈકી એક તેભજ ળૈણક્ષણક ર મકત તેભજ અનબુલન  પ્રભ ણત્રો  

ફે પ્રવતષ્ઠિત વ્મક્તતઓ ન ાં ન ભ, વયન ભ ,         (૧) 

પોન નાંફય.        (૨)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ૧૧ ભ વન  વભમ ભ ટે કય યન  ધોયણે અ તી/ભ નદ્દ લેતનથી વનભણ ૂાંકો અંગેની 
ફોરી અને ળયતો 
૧.  શ્રી (નનભણ ૂાંક અાતા ઉભેદલાયનુાં નાભ) ન ેકયાયના વભમગાા દયનભમાન રૂ. 

૫૦,૦૦૦/-ના ભાનવક પીકવ ભાનદ લેતન ભળે. તેઓની નનભણકૂ કયાયના ધોયણ ે

ગણલાભાાં આલળે તથા કયાયની મદુત ૧૧ ભાવની યશળેે. 
૨. ઉબમક્ષે એક ભાવની નોટીવ અથલા એક ભાવની પીકવ ભાનદ લેતન વાથનેો 

નોટીવ ગાય આીને કયાયનો અંત રાલી ળકાળે. 
૩. નનમત પીકવ ભાનદ લતેન ય કોઈણ જાતના બથથાાં ભલાાત્ર થળ ેનશી. 
૪. કયાયના વભમગાા દયનભમાન શ્રી (નનભણ ૂાંક અાતા ઉભેદલાયનુાં નાભ) ન ેપીકવ 

ભાનદ લેતનભાાં કોઈણ પ્રકાયનો લધાયો કે ઈજાપો ભલાાત્ર થળ ે નશી. 
ભોંઘલાયી બથથુાં, લચગાાની યાશત અથલા ગાય ાંચના ફીજા રાબો કે વેલા 
નલમક અન્મ કોઈ રાબો ભલાાત્ર થળે નશી. 

૫. કયાયના વભમગાા દયનભમાન ભેહડકર યીએમ્ફવકભેન્ટ ભલાાત્ર થળ ેનશી. 
૬. કયાયના વભમગાા દયનભમાન ફજાલરે વેલા/નોકયી ેન્ળન, ફોનવ, 

એર.ટી.વી., એન્કેળભેન્ટ ઓપ રીલ, ેળગી કે તેલા અન્મ કોઈ નાણાકીમ રાબો 
વયકાયશ્રી ાવેથી ભેલલાન ેાત્ર ગણાળ ેનશી. 

૭. કયાયના વભમગાા દયનભમાન કભકચાયીનુાં અલવાન થામ તો તેભણે ફજાલેરી 
પયજના વભમગાાની પીકવ ભાનદ લેતનની રેણી યકભ કભકચાયીના 
કુટુાંફીજનોન ેભલાાત્ર થળ.ે યાંત ુફીજા રાબ એકવગે્રવીમા રાબ કે યશભેયાશ ે

નોકયી જેલા આનુાાંભગક રાબ ભલાાત્ર થળે નશી. 
૮. શ્રી (નનભણ ૂાંક અાતા ઉભેદલાયનુાં નાભ)ને વભાન વાંલગકના અનધકાયીએ જે પયજો 

ફજાલલાની  થતી શોમ તેલી પયજો ફજાલલાની યશળે,ે ત ેભાટે કચેયીભાાં પયજ 

ારનનો જે વભમ નનમત કયેર શોમ ત ેવભમ પ્રભાણ ેકચયેીભાાં શાજયી આલાની 
યશળેે. તેભજ પ્રાઈલટે પ્રેકટીવ કે અન્મત્ર ાટકટાઈભ નોકયી કયી ળકળે નશી. જાશયે 



યજાના હદલવોએ ણ વયકાયી કાભગીયીની જરૂહયમાતને અનરુક્ષીને પયજ 

ફજાલલા જણાલલાભાાં આલ ે તો ત ે મજુફ પયજ ફજાલલાની યશળેે. યાજકીમ 

પ્રવનૃત્તભાાં બાગ રઈ ળકળે નહશ. 

૯. શ્રી (નનભણ ૂાંક અાતા ઉભેદલાયનુાં નાભ)ન ે કયાયના વભમ દયનભમાન લાનિક 

ધોયણે ૧૧ યચયૂણ યજા ભલાાત્ર થળે અન્મ કોઈ યજા ભલાાત્ર થળ ેનશી. 
ત ે નવલામની યજા બોગલળે તો ત ેયજાના હદલવના ગાયની કાત કયી રેલાભાાં 
આલળ.ે ભહશરા કભકચાયીઓને યજાના નનમભો મજુફ પ્રસનુત યજાઓ ભલાાત્ર 

થળ.ે 

૧૦. શ્રી (નનભણ ૂાંક અાતા ઉભેદલાયનુાં નાભ)એ કામકભથક ય યશઠેાણે યશલેાનુાં 
પયજીમાત યશળેે અને અનધકૃત અનધકાયીની યલાનગી લગય મખુ્મ ભથક છોડી 
ળકળે નશી. 

૧૧. પયજના બાગરૂે મખુ્મભથકથી આઠ હક.ભી. ફશાય જલાનુાં થામ તો ૬ કરાકથી 
લધ ુઅને ૧૨ કરાક સધુીના યોકાણ ભાટે લગક-૨ના અનધકાયીને ભલા ાત્ર દૈનનક 

બથથ ુ ભલાાત્ર થળે તેભજ મવુાપયી બાડા ેટે એવ.ટી.ફવ/યેરલને ુાં ફીજા 

લગકનુાં બાડુ ભલાાત્ર થળ.ે 

૧૨. કયાયના વભમગાા દયનભમાન અવાંતોકાયક કાભગીયી કે અનળસ્ત ફદર 

કોઈણ જાતની નોટીવ આપ્મા નવલામ કોઈણ વભમ ેનોકયી વભાપ્ત કયલાભાાં 
આલળ.ે 

૧૩. વયકાયશ્રી તયપથી લશીલટી હશતભાાં ફીજી કોઈ જરૂયી ળયતો નકકી થામ તે ણ 

ફાંધનકતાક યશળેે. 
૧૪. વ્મલવામ લયેાની કાત નનમભાનવુાય પીકવ ભાનદ લેતનભાાંથી કયી રલેાની 

યશળેે. 
૧૫. નનભણકૂના વભમ દયનભમાન તેભણે ફજાલરે વયકાયી વેલાની ફાફત અંગે 

કોઈણ પ્રકાયની પોજદાયી કે હદલાની કામકલાશી વફફ યાજમ વયકાયની કોઈ 

જલાફદાયી યશળેે નશી. 
૧૬. કયાય આધાહયત ઉચ્ચક લેતનથી/ભાનદ લેતનથી નનભણકૂ ાભેર વ્મહકતન ે

વયકાયી ભશકેભ ઉય વભાનલષ્ટ થલા ભાટેનો કોઈ શકક પ્રાપ્ત થળે નશી. 
૧૭. ઉયોકત ળયતો નનભણકૂ ાભનાય વ્મહકતને સ્લીકામક છે, ત ેઅંગેન ુવાંભનતત્ર 

ભેલલાનુાં યશળેે. 
૧૮. આ બયતી જે તે વાંલગકના બયતી નનમભો અનવુાય મોગ્મ રામકાત ધયાલતા 

ઉભેદલાયોથી બયતીની નનમત કયામરે પ્રહિમાન ે અનવુયીને જ કયલાની યશળે ે

અને નનમત અયજીત્રકભાાં આ ળયતોનો વભાલેળ કયલાનો યશળેે. 



૧૯. આ કયાય આધાહયત પયજ ઉય જોડાતાાં શરેાાં ળાયીહયક મોગ્મતા અંગેનુાં 
પ્રભાણત્ર યજૂ કયલાનુાં યશળેે. 

૨૦. કયાયથી પીકવ ગાય/ભાનદ્દ લતેનથી જોડાનાય વ્મહકતએ કયાય કયલાનુાં 
સ્સ્લકાયતાાં શરેાાં તેભની વેલા રેનાય વત્તાનધકાયીન ે મોગ્મ રાગે તો વકનર 

એકવીડન્ટ મોજના અંતગકત લીભો ભેલી રેલાનો, અધતન કયાલલાનો તથા 
તેનો આધાય કચેયીભાાં યજૂ કયલાનો યશળેે. આ અંગે લીભાના નપ્રભીમભનો ખચક 
કચેયી દ્વાયા બોગલલાભાાં આલળ ેનહશ. 

 

 

ઇ.ચા. નનમાભક 

રાાંચ રૂશ્વત નલયોધી બ્યયૂો, 
ગજુયાત યાજમ, અભદાલાદ 

  

 

  



 


