
જાહરે નિનિદા 
ખેતી નિયામકશ્રી િી કચેરી, 

ક્રુનિ ભિિ, સેક્ટર-૧૦ એ, ચ રોડ, ગાાંધીિગર-૩૮૨૦૧૦ 

 ખેતીિાડી ખાતા હઠેળ રાષ્ટ્રીય ખાધ સરુક્ષા નમશિ હઠેળ િીચ ેજણાિેલ નિગતિી જગ્યાઓ કરાર 
આધારરત ૧૧ (અગગયાર) માસ માટે ફીક્સ પગારે મેરીટ િે આધારે જગ્યાઓ ભરિા માટે અરજીઓ 
માંગાિિામાાં આિે છે. આ જ્ગગ્યા માટેિી લાયકાત ધરાિતા ઉમેદિારોએ નિયત િમિુામાાં અરજી કરી 
તારીખ ૦૬/૦૫/૨૦૧૭ િા રોજ ૧૮.૦૦ કલાક સધુી કે તે પહલેા ખતેી નિયામકિી કચેરી, ક્રોપ શાખા, ૩ જો 
માળ, કૃનિ ભિિ, સેકટર-૧૦ એ, ચ રોડ, ગાાંધીિગર ખાતે ફક્ત RPADથી મળી જાય તે રીતે મોકલી 
આપિાિી રહશેે.  

અ.િાં.  જગ્યાનુાં િામ  માનસક પગાર 

(રૂનપયા)  
શૈક્ષગણક લાયકાત અિે અનભુિ જગ્યાિી અંદાજીત 

સાંખ્યા  

(અ) રાજ્ય કક્ષા  

૧.  કન્સલટન્ટ  ૫૦,૦૦૦/- ૧. પી.એચ.ડી. ઇિ એગ્રોિોમી/ 
એગ્રી. એક્ષટેન્શિ /સોઇલ 
સાયન્સ/પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ/પાક સાંરક્ષણ 
/ક્રોપ ઇમ્પ્રિુમેન્ટ   

અનભુિ- પાક ઉત્પાદિ/ સધુારણાિો 
૧૦ િિષિો અનભુિ અથિા ઉપરિા 
નિિયોમાાં માસ્ટર ડીગ્રી તથા  

અનભુિ- પાક ઉત્પાદિ/ સધુારણાિો 
૨૦ િિષિો અનભુિ 

૨. ઉમેદિારમાાં આંકડાનુાં પથૂ્થકરણ 
પરીયોજિા રાષ્ટ્રીય અિે આંતર 
રાષ્ટ્રીય જિરલમાાં પ્રકાશીત થાય 
તેિા અહિેાલ લેખ તૈયાર કરિાિી 
ક્ષમતા હોિી જોઇએ.  

૦૨ 

૨. અ. ટેકિીકલ 
આસીસ્ટન્ટ  

૨૫,૦૦૦/- ૧. એમ.એસ.સી. (એગ્રી.) ઇિ 
એગ્રોિોમી + કોમ્પ્પ્યટુર સ્કીલ- 
કોમ્પ્પટુરનુાં જ્ઞાિ જરૂરી  

૨. સાંશોધિ અિે નિસ્તરણિા 
અનભુિિે અગ્રતા 

૦૧ 

 બ. ટેકિીકલ 
આસીસ્ટન્ટ 
(રહસાબ)  

૨૫,૦૦૦/- ૧. માન્ય નિધા શાખામાાં સ્િાતકિી 
પદિી.  

 

૦૧ 



૨. રાજ્ય સરકારશ્રીિા િાણા નિભાગ 
હઠેળિી કચેરીઓમાાંથી રહસાબી 
સાંિગષિાાં નિવતૃ થયેલા મખુ્ય 
રહસાબિીશ અથિા રહસાબી અનધકારી 
િગષ-૨ તરીકેિી કામગીરીિો અનભુિ. 
ઉમેદિારિી પસાંદગી અનભુિિા 
િિોિે ધ્યાિે લઇિે કરિામાાં આિશે.  

(બ) જજલ્લા કક્ષા  

૧.    જજલ્લા કન્સલટન્ટ  ૩૦,૦૦૦/-  ૧. એમ.એસ.સી (એગ્રી.) ઇિ 
એગ્રોિોમી/ એગ્રી. એક્ષટેન્શિ 
/સોઇલ સાયન્સ/ ક્રોપ ઇમ્પ્રિુમેન્ટ 
અનભુિ-પાક ઉત્પાદિ/સધુારણાિો 
૧૦ િિષિો અનભુિ  

૨. ઉમેદિારમાાં આગેિાિી લેિાિી 
અિે પ્રોત્સાહિ આપિાિી ક્ષમતા 
હોિી જોઇએ.  

૨૫ 

૨. ટેકિીકલ 
આસીસ્ટન્ટ  

૨૦,૦૦૦/-  ૧. બી.એસ.સી (એગ્રી.) + કોમ્પ્પ્યટુર 
સ્કીલ  

૨. સાંશોધિ અિે નિસ્તરણિા 
અનભુિિે અગ્રતા  

૧૫ 

િોંધ : ઉપરોક્ત જગ્યાઓ માટે રાજ્ય સરકારશ્રીિી સેિા/ બોડષ- નિગમ /યનુિિસીટી માાંથી નિવતૃ થયેલા 

૬૨ િિષ કરતા ઓછી િય ધરાિતા ઉમેદિારો અરજી કરી શકશે અિે પાત્રતા ધરાિતા ઉમેદિારોિે 

નિમણકુ હકુમ રાજ્ય સરકારશ્રીિીમાંજુરી મળયેથી આપિામાાં આિશે.   


