


 

જોઈએ છે  
 

 સરદારધામ ર જ ટડ ટ સં થા છે અને “સમાજ િનમાણથી રા  િનમાણ”ના િમશન અને િવઝન તગત 

ુદ  ુ દ  િૃ ઓ પ રણામલ ી વ પે હાથ ધરવામા ંઆવે છે. સમ  રા ય અને દશમા ંસરદારધામની એક 

આગવી ઓળખ ઊભી થઈ છે. આ સં થામા ં નીચે જુબની જ યાઓ ઉપર િનયત લાયકાત અને અ ભુવ 

ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 
 

મ હો ો લાયકાત  અ ભુવ 
1 ક પસ ડાયર ટર – 1 કોઈપણ િવ ાશાખાના અ ુ નાતક, છા ાલય અને સલં ન 

વ હવટ સાથેના િત ઠત શૈ ણક સં ુલના તમામ કારની 

કામગીર નો અ ભુવ, એમ.બી.એ. તથા તેને સમક  ઉ ચ 

લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને ાધા ય 

5 વષ 

2 કો-ઓડ નેટર (ઓવરસીસ) - 1 કોઈપણ િવ ાશાખાના અ ુ નાતક / િવદશની યાતનામ 

િુનવિસટ ઓ તથા તેના કોિસસ િવશે િવ ાથ ઓને સં ણૂ 

મા હતી આપી શક તેમજ િનયત પર ા માટ વગ  

ચલાવવા, સાર  ફક ટ ની યવ થા કર  શક તેવા 

ઉમેદવારોની કામગીર નો અ ભુવ, આ કારની તાલીમ 

આપતી એકડમી ચલાવવાનો અ ભુવ, આ ઉપરાતં 

િવદશમા ં રોજગાર ની તકો તેમજ સલં ન કામગીર નો 

અ ભુવ ધરાવતા ઉમેદવારને ાધા ય આપવામા ંઆવશ ે

5 વષ 

3 મેનેજર (વહ વટ અને એચ.આર.) મા ટર ડ ી, પસ નલ એ ડ મુન ર સોસ મેનેજમે ટ 

(HRM), નામાં કત સં થામા ં વહ વટ  અને કમચાર ગણને 

લગતી કામગીર , સરકારના િન ૃ  વગ-2 ક ાના વહ વટ  

ે ના અ ભુવી કમચાર ને પસદંગી આપવામા ંઆવશે. 

3 વષ 

4 એકાઉ ટ આિસ ટ ટ - 1 

 

 

B.Com, M.Com, B.B.A.ની ઓછામા ં ઓછા સેક ડ લાસ 

સાથ ેલાયકાત ધરાવતા, હર ે  તેમજ ખાનગી કંપનીમા ં

હસાબ, બે કગ તેમજ નાણાં કય યવ થાપનની 

કામગીર નો અ ભુવ 

 

2 વષ 

5 ર ટર બોયઝ હૉ ટલ - 1 કોઈપણ િવ ાશાખાના નાતક, ક ટુરની બે ઝક ણકાર  

તેમજ છા ાલયમા ં 24 કલાક રહ  શક તેવા હૃપિત 

તર કના અ ભુવી ઉમેદવાર 

 

5 વષ 

6 ર ટર ગ સ હૉ ટલ - 1 કોઈપણ િવ ાશાખાના નાતક, ક ટુરની બે ઝક ણકાર  

તેમજ છા ાલયમા ં 24 કલાક રહ  શક તેવા હૃમાતા 

તર કના અ ભુવી ઉમેદવાર 

5 વષ 

 



ન ધ:-  

 ઉપરો ત જ યા માટ વય મયાદા 25 વષથી ઉપરથી પરં  ુ50 વષથી વ  ુનહ . 

 ઉપ ુ ત જ યાઓ માટ અર  નીચે જણાવેલ લ ક પર તા.30-7-22 ધુીમા ં

કરવાની રહશે. 

 િવગતવાર લાયકાત, અ ભુવની િવગતો અને અર  કરવા માટ સરદારધામની 

વેબસાઈટ પર િવઝીટ કરો. www.sardardham.org 

 ઉ ત તમામ જ યાઓ માટ મતાના આધાર પગારધોરણ / મહનતા ુ ંલાયકાત 

અને અ ભુવને યાનમાં લઈને આપવામા ંઆવશે. દરક ઉમેદવારોએ અર માં 

અપે ત પગારધોરણ દશાવવા ુ ંરહશે. 

 

અર  કરવાની લ ક :- 

https://forms.gle/dPKAkum9dFA1BZ2b7 

 

સરદારધામ ારા કાિશત 
  

http://www.sardardham.org
https://forms.gle/dPKAkum9dFA1BZ2b7


 

Requires 
Sardardham is a registered trust organization. Under the mission and vision of "Social 

Transformation Building to Nation Building" various activities are carried out in a result oriented 

manner. A prominent identity of Sardardham as an institution has emerged throughout the state 

and the country. Applications are invited from candidates with the required qualifications and 

experience for the following posts. 

Sr. No. Post Qualification Experience 

1 Campus Executive - 1 Postgraduate of any discipline, MBA, will be 

preferred, experience of administration of all types 

of Hostel / Educational complex management. 

5 Years 

2 Co-ordinator (Overseas) - 1 Post Graduate in any discipline, Experience and 

Knowledge of reputed Foreign Universities with 

various courses, Co ordination with respective 

faculties, various eligibility test to get admission, 

scope of employment in various countries etc. 

5 Years 

3 Manager (Admin & HR) Master's Degree in personnel Human Resource 

Management (HRM) and Administrative Experience 

in reputed institute with man power management, 

Any Retired Class II Government Officer having 

Administrative Experience will be preferred.  

3 Years 

4 Account Assistant - 1 B.Com, M.Com, B.B.A with Minimum Second Class, 

Experience in Accountancy banking and financial 

management operations in public sector as well as 

private companies. 

2 Years 

5 Rector Boys Hostel – 1 

 

 

Graduate of any discipline with knowledge of 

Computer as well as hostel warden – incumbent is 

required to stay in hostel. 

5 Years 

6 Rector Girls Hostel – 1 

 

 

Graduate of any discipline with knowledge of 

Computer along with warden, incumbent is required 

to stay in hostel. 

5 Years 

 

 



Note :- 

 Age limit for above post shall be above 25 years of Age but not more than 

50 years.  

 Application for the above posts should be made on the following email id by 

30-7-22. 

 Visit Sardardham website for detailed qualification, experience to apply 

www.sardardham.org 

 Salary scale / remuneration for all the above posts will commensurate with 

qualification and experience. Each candidate has to indicate the expected 

salary in the application. 
 

Application Link :- 

https://forms.gle/dPKAkum9dFA1BZ2b7 

 

for and on behalf 
  

 

 

http://www.sardardham.org
https://forms.gle/dPKAkum9dFA1BZ2b7

