
 

ડૉ. બાબાસાહ	બ 
બેડકર ઓપન �િુનવિસ�ટ� 
(�જુરાત સરકાર �ારા �થાિપત) 

“�યોિતમ�ય’’ પ�રસર, �ી બાલા� મ�ંદરની સામે, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે,  

છારોડ$, અમદાવાદ – 382 481. 

કરાર આધા�રત ભરતી માટ	 વોક-ઈન-ઈ ટર!� ુ

નીચે દશા�વેલી જગાઓ અ
ગયાર માસ માટ� ત�ન હગંામી ધોરણે કરાર આધા�રત �ફ�સ પગારથી ભરવાની છે. 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર� ઉપરો�ત સરનામે ��ય�  લુાકાત માટ� #વખચ& તા. 11-03-2016 ના રોજ 

સવાર� 10.30 કલાક� હાજર રહ�-ુ.ં 

�મ જગા�ુ ંનામ જગાની 

સ
ંયા 

શૈ��ણક લાયકાત 

(1) કાયદા અિધકાર0 01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0ની કાયદાના #નાતકની પદવી તથા 

56ે7મા ં8ા9ટ0ગ,  સુ�ો, ન:ધ, પીટ0શન તૈયાર કરવાની 

આવડત આવ>યક 

(2) એ@1જિનયર 

(િસિવલ) 

01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી િસિવલ એ@1જિનયરAગમા ંઈજનેર0 

#નાતકની પદવી 
(3) Cા1સપોટ� 

ઓફ0સર 

01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી MBA (Finance) / Degree in 

Automobile Engineering / Degree in Mechanical Engineering 

(4) પEFલક�શન 

ઓફ0સર 

01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી Gજુરાતી / 56ે7 િવષયમા ં

અJ#ુનાતક �ડ6ી ફરKજયાત અન ેઅJવુાદકાય�નો અJભુવ. 
(5) #ટોસ�/પરચેઝ 

ઓફ0સર 

01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી MBA (Finance) / M.Com. 

(6) Nફૂ ર0ડર 01 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી મા#ટર ઓફ આટ�સ (Gજુરાતી) તથા 

Nફુ ર0ડAગનો અJભુવ 

(7) �હસાબી 

મદદનીશ 

02 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી B.Com. with Accountancy તથા Tally 

સો9ટવેરની Sણકાર0 / MBA (Finance) / M.Com. 

(8) કUV2ટૂર 

મદદનીશ 

06 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી  (1) BCA  અથવા   (2) B.Com. સાથે 
PGDCA 

(9) વહ0વટ0 

મદદનીશ 

03 મા1ય 2િુનવિસ3ટ0માથંી #નાતક ડ06ી ઉપરાતં CCC અથવા 
PGDCA  

અ�ય િવગતો – 

(1) ઉપરો�ત તમામ જગાઓ માટ� લાG ુપડતી પદવીમા ંઓછામા ંઓછા 55 ટકા Gણુ અથવા તેને 

સમક� 6ેડ પોઈ1ટ જYર0 છે. 

(2) ઉપરો�ત Zમ (1) થી (5) માટ� માિસક ફ0�સ વેતન Y. 22,500/- રહ�શે, તથા સરકાર0 / 

અધ�સરકાર0 સ#ંથામા ંસદર કામગીર0ના ઓછામા ંઓછા એક વષ�ના અJભુવJુ ં�માણપ] જYર0 

રહ�શે. 

(3) ઉપરો�ત Zમ (6) થી (9) માટ� માિસક ફ0�સ વેતન Y. 15,000/- રહ�શે. 

(4) ઉપરો�ત જગાઓ પૈક0 કોઈપણ જગા માટ� 30 કરતા ં વ_ ુ ઉમેદવારો દાવેદાર0 ન:ધાવશે તો 

તેઓએ �થમ તબ`ે લે
ખત કસોટ0મા ં ઉaીણ� થવાJુ ં રહ�શે. ઉaીણ� થયેલ ઉમેદવાર પૈક0 

Gણુવaા આધાર� િનણ�ય લઈ ન`0 થનાર �દવસે ઉમેદવારોને ��ય�  લુાકાત માટ� #વખચ& 

હાજર રહ�વા જણાવવામા ંઆવશ.ે Zમાકં (6) ની જગા માટ� Nફુ ર0ડરની કસોટ0 અbકૂ લેવામા ં

આવશે. 

(5) ઉપરો�ત તમામ જગાઓ માટ� Gજુરાતી ભાષામા ં વાતચીત, પ]cયવહાર તથા વહ0વટ0 

કામગીર0ની આવડત ઈdછનીય રહ�શે. 

(6) તમામ જગાઓ માટ� સરકાર મા1ય કUV2ટૂર કોસ� આવ>યક રહ�શે. 

(7) સeંણૂ� િવગતો સાથે ભરાયેલ અર7 પ]ક સાથે અસલ �માણપ]ો સાથ ેઈ1ટરc2 ુસમય ે#વખચ& 

હાજર રહ�-ુ.ં 

ઉપર દશા�વેલ જગાઓમા ંપસદંગી ક� િનમf ૂકં કરવી ક� ન કરવી તે 5ગેના સવ� અિધકાર 2િુનવિસ3ટ0ન ે

અધીન રહ�શે તથા 2િુનવિસ3ટ0 જYર0યાત અJસુાર ફ�રફાર કર0 શકશે. ઉપરો�ત તમામ જગાઓJુ ં

અર7પ]ક 2િુનવિસ3ટ0ની વબેસાઇટ www.baou.edu.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કર0 શકાશ.ે 

 

તા. 25-02-2016                               િનયામક (એક�ડ�િમક) 


