જાહેર નિનિદા
ખેતી નિયામકિી કચેરી.
કૃનિભવિ, સેક્ટર-૧૦એ, ચ રોડ, ગાાંધીિગર- ૩૮૨૦૧૦
ખેતીવાડી ખાતા હસ્તકિા િેશિલ નમશિ ઓિ ઓઈલસીડ એન્ડ ઓઈલપામ (NMOOP) યોજિા હેઠળ
ખાતા હસ્તકિી કચેરી તથા ફિલ્ડ લેવલિી કામગીરી માટે તાાંનિક જગ્યાઓ ઉપર ૧૧ માસ માટે કરાર
આધારીત િીક્સ પગારે િીચે મુજબિી જગ્યા ઉપર પસાંદ થયેલ ઉમેદવારોિે તદ્દિ હાંગામી ધોરણે નિયુક્ત
કરવાિા થાય છે .
અ.િાં.
૧.

જગ્યાનુ િામ
ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ –

જગ્યાિી
સાંખ્યા
૨

માનસક
પગાર રૂ.
૨૫૦૦૦/-

રાજ્ય કક્ષા
૨.

ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ જજલ્લા કક્ષા

શૈક્ષણણક લાયકાત
એમ.એસ.સી. (એગ્રી.) + કોમ્પ્યુટર સ્કીલકોમ્પ્યુટરનુ જ્ઞાિ જરૂરી.

૨૫

૨૦૦૦૦/-

બી..એસ.સી. (એગ્રી.) + કોમ્પ્યુટર સ્કીલકોમ્પ્યુટરનુ જ્ઞાિ જરૂરી.

આ જગ્યા માટેિી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ એપીક સેલ, પોડીયમ લેવલ, કૃનિ ભવિ, સેક્ટર૧૦/એ, ચ રોડ, ગાાંધીિગર ખાતે નિયત િમુિામાાં અરજી તથા શૈક્ષણણક લાયકાતિા જરૂરી
પ્રમાણપિો (અસલમાાં) તેિી પ્રમાણણત ઝેરોક્ષ િકલ સાથે તા. ૨૦/૦૫/૨૦૧૬ િા રોજ સવારે
૧૧:૦૦ કલાકે રૂબરૂ સ્વખચે ઉપસ્સ્થત થવાનુાં રહેશે. અરજદારનુ ાં રજીસ્રે શિ ૧૨:૦૦ કલાક સુધી
કરવામા આવશે. રજજસ્ટડડ થયેલ ઉમેદવારોએ તે જ ફદવસે ડોક્યુમેન્ટ વેરીિીકેશિ કરાવવાનુ ાં રહેશે.
અરજી પિકિો િમુિો અિે અન્ય નવગત ખાતાિી વેબસાઈટ https://dag.gujarat.gov.in ઉપર
ઉપલબ્ધ છે .
સહી
ખેતી નિયામક,
ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર

અરજી પત્રક
જગ્યાનુ ાં િામ: ટે કિીકલ આસીસ્ટન્ટ (રાજ્ય/ જજલ્લા કક્ષા)

ઉમેદિારિો
તાજેતરિો

૧. પુરુ િામ અટક સાથે:

પાસપોર્ટ

(અટક પહેલા લખવી)

સાઇઝિો ફોર્ો

૨. નપતાનુ પુરુ િામ:
૩. હાલિા પિ વ્યવહારનુ સરિામુ:

૪. િોિ િાં/મોબાઈલ િાં:

ઇ-મેઇલ એડ્રેસઃ

૫. જન્મ તારીખ:
૬. તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ િા રોજ ઉંમર :

વિડ

માસ

ફદવસ

૭. જાનત(પુ/સ્ત્રી):
૮. કેટેગરી (જિરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.પ.)
૯. વતિ નુ સ્થળ:

તાલુકોઃ

૧૦. માત ૃ ભાિા:

રાષ્ટ્રીયતા:

જજલ્લો:

૧૧. જે જગ્યા માટે અરજી કરે લ હોય તે જગ્યા દશાડવવી (ટીક કરવુ):
રાજય કક્ષાઃ ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ

જજલ્લા કક્ષાઃ ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટ
૧૨. શૈક્ષણીક લાયકાત:
અ.િાં.

ડીગ્રીનુ િામ

૧

બી.એસસી.(એગ્રી)

૨

એમ.એસ.સી.(એગ્રી)

ગ્રેડ /ટકા/ ઓ.જી.પી.એ.

પાસ કયાડ વિડ

૧૩. જજલ્લા કક્ષાએ ટેકિીકલ આસીસ્ટન્ટિી નિમણુકાં માટે પસાંદગીિો જજલ્લો:
૧.

૨.

૩.

તારીખઃ

ઉમેદવારિી સહીઃ-

સ્થળઃ

ઉમેદવારનુ િામઃ –
અરજી સાથે ણબડાણ કરવાિાાં પ્રમાણપિો (પ્રમાણણત ઝેરોક્ષ િકલો ણબડવી)

૧. સ્કુલ લીવીંગ સટીિીકેટ/ જન્મનુ ાં પ્રમાણપિ
૨. ડીગ્રી સટીિીકેટ અિે રાન્સક્રી્ટ
૩. કોમ્પ્યુટર સ્કીલ- કોમ્પ્યુટરનુ જ્ઞાિ અંગેન ુ જરૂરી પ્રમાણપિ

યુનિવસીટી

