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બક િમ કો-ઓિડનેટર ની જ યા ભરવા બાબત…
દે ના ગુજરાત

ામીણ બક, મહેસાણા

ે

ારા િવ ીય સમાવેશન (Financial Inclusion) ના કામ અથ

ે ીય કાયાલય,

મહેસાણા હેઠળના મહેસાણા અને અમદાવાદ િજ લાના કાય ે માટે ૧ (એક) િબઝનેસ કોર પ ડટ કો-ઓ ડનેટર (બીસીસી) ને કો ા ટ
બેિસસ પર લેવાના છે .
ઉમેદવારે પોતાની અર
ર

બાયોડેટા તથા શૈ િણક લાયકાત સાથે તારીખ: ૨૦-૧૦-૨૦૧૮ સુધીમાં ઉપર દશાવેલ કાયાલય ને મળી

ય તે રીતે

ટર પો ટ વારા મોકલી આપવાની છે .

જ રી શૈ િણક લાયકાત:
૧.

૧૦ પાસ અને ડ લોમા ઇન ક યુટર સાય સ/બી.ઈ./બી.સી.એ./એમ.સી.એ. ડ ી ઇન ક યુટર સાય સ અથવા ક યુટરનાં
કામનાં અનુભવ સાથે નાતક/આઈ.ટી (એમ.એસ. ઓ ફસ, ઇ-મેલ, ઇ ટરનેટ વગેરે).

૨.

ઉમેદવારની અિધકતમ આયુ ( મર) : ૪૫ વષ (તા. ૩૦.૦૯.૨૦૧૮ ના રોજ)

૩.

પગાર માિસક |. ૧૫૦૦૦/- ( ફ સ) અને અ ય ભ થા.

૪.

ઉમેદવાર સારી તંદુર તી ધરાવતા હોવા જોઈએ.

૫.

મહેસાણા

ે ીય કાયાલયના કાય ે ના મહેસાણા અને અમદાવાદ

લાના ( થાિનક) રહેવાસી અને ઓછામાં ઓછા ૬ માસનો

અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારને પસંદગી આપવામાં આવશે.
૬.

ઉમેદવારની આખરી પસંદગીનો સંપૂણ અિધકાર બકના સ મ અિધકારી ીનો રહેશે.

૭.

ઉમેદવાર થાિનક ભાષાના

ણકાર તથા મહેસાણા અને અમદાવાદ

લાના અંત રયાળ ગામોમાં મુલાકાત / મીટ ગ / કામ કરી

શકે તેવા હોવા જોઈએ.
૮.

ઉમેદવારને મહેસાણા અને અમદાવાદ િજ લાઓમાં કામગીરી કરવાની રહેશે તેમજ તેમનું કાયાલય (હેડ વાટર) મહેસાણા રહેશે.

૯.

ઉમેદવારી માટેનો અર

૧૦.

વધુ િવગત માટે દેના ગુજરાત ામીણ બક,

પ કનો નમૂનો અમારી બકની વેબસાઈટ www.dggb.co.in પર ઉપલ ધ છે .
ે ીય કાયાલય, મહેસાણાનો ઉપરના સરનામે સંપક કરવો.

