જાહેરાત
ખેતી નિયામકિી કચેરી, કૃનિ ભવિ, સેક્ટર-10/એ, ચ- રોડ,
ુ રાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર-382010.
ગજ
ૂ કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ હેઠળ રાષ્ટ્રીય ખાધ સુરક્ષા ષિશન (ઓઇલસીડ & ઓઇલપાિ)
કૃષિ, ખેડત
યોજનાના અિલીકરણ િાટે ખેતી ષનયાિકશ્રીની કચેરી, પાક શાખા, ત્રીજો િાળ, કૃષિ ભિન, ગાાંધીનગરના ષનયાંત્રણ
હેઠળ ૧૧ િાસ િાટે કરારના ધોરણે નીચે મુજબની જગ્યા પર ટેકનીકલ સપોટટ ગ્રુપ િાટે તદન હાંગાિી ધોરણે
રાજ્યકક્ષાએ કન્સલટન્ટ અને ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની તથા જજલ્લાકક્ષાએ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની ષનિણ ૂકો આપિાની
થાય છે . આ જગ્યાઓ િાટે જરૂરી લાયકાત ધરાિતા ઉિેદિારોએ નીચે મુજબના પ્રિાણપત્રો(અસલિાાં) તથા તેની
પ્રાિાણીત ઝેરોક્ષ નકલ સાથે તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૮ના રોજ

સિારે ૧૧:૦૦ કલાકે ખેતી ષનયાિકની કચેરી, APIC સેલ,

પોડીયિ લેિલ, કૃષિ ભિન, સેક્ટર-૧૦/એ, ચ રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ ખાતે રૂબરૂ સ્િખચે હાજર રહેિાનુ રહેશે.
અરજી પત્રકનો છાપેલ નમ ૂનો ઉપરના સરનાિા ઉપરથી તે દદિસે િેળિી લેિાનો રહેશે.
જગ્યાનુ
નાિ
રાજય કક્ષા

જગ્યાની

િાષસક

સાંખ્યા

પગાર

શૈક્ષણણક લાયકાત

પસાંદગી િાટે ની પધ્ધષત

(રૂ.)
૧

કન્સલટન્ટ

૫૦૦૦૦/
-

1. પી.એચ.ડી. ઈન એગ્રોનોિી / એગ્રી.

િેરીટ અને ઈન્ટરવ્યુ પધ્ધષતથી

એક્ષટે ન્શન / સોઇલ સાયન્સ / પ્લાન્ટ
બ્રીડીંગ/ પ્લાાંટ પ્રોટે ક્શન/ ક્રોપ
ઈમ્પ્રુિિેન્ટ તથા પાક ઉત્પાદન /
ષિસ્તરણનો ૧૦ િિટ નો અનુભિ
અથિા
ઉપરના ષિિયોિાાં િાસ્ટર ડીગ્રી તથા
પાક ઉત્પાદન

નો ૨૦ િિટ નો અનુભિ

2. કોમ્પ્પ્યુટર સ્કીલ- કોમ્પ્પ્યુટરનુ જ્ઞાન
જરૂરી.
રાજય કક્ષા

૩

૨૫૦૦૦/-

ટે કનીકલ

 એિ.એસ.સી. (એગ્રી.) + કોમ્પ્પ્યુટર સ્કીલકોમ્પ્પ્યુટરનુ જ્ઞાન જરૂરી.

આસીસ્ટન્ટ
જજલ્લા કક્ષા

િેરીટ પધ્ધષતથી
૧. શૈક્ષણણક લાયકાત િાટે ની બેઝીક
ડીગ્રીિાાં િેળિેલ ગુણના ૮૦ ટકા

૩૩

૨૦૦૦૦/-

 બી..એસ.સી. (એગ્રી.) + કોમ્પ્પ્યુટર સ્કીલ

ટે કનીકલ
આસીસ્ટન્ટ

િેઇટે જ, અને
૨. NFSM/ NMOOP યોજના હેઠળ ૧૧
િાસની એક ટિટ (ઓછાિાાં ઓછા ૬
િાસની કાિગીરી) કે તેથી િધુ
ફરજ બજાિેલ હોય તેિા
ઉિેદિારને ૨૦ ટકા િેઇટે જ

ુ બ નિવ ૃત સરકારી અનધકારી/કમમ ચારીઓ અરજી કરી શકશે િહીં.
 િોધ : સરકારશ્રીિા તા.15.03.2012િા ઠરાવ મજ
 દરે ક જગ્યા માટે અલગ –અલગ અરજી કરવાિી રહેશે.

અરજી સાથે બબડાણ કરવાિા પ્રમાણપત્રો :

1.સ્કૂલ ણલષિિંગ સટીદફકેટ, 2. ડીગ્રી સટીદફકે ટ તથા િાકટસીટ, 3. કોમ્પ્પ્યુટર
જાણકારી અંગેન ુ ાં પ્રિાણપત્ર, 4. અનુભિ અંગેન ુ ાં પ્રિાણપત્ર, ૫. તાજેતરનો
પાસપોટટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ

અરજીપત્રક સાથે તિાિ સાધષનક કાગળની પ્રાિાણણત નકલો બીડિાની રહેશે. ઉપરોક્ત તિાિ અસલ પ્રિાણપત્રો
પસદગી બાદ હાજર થઈ રજૂ કરિાના રહેશે. અધ ૂરી ષિગતોિાળા તથા જરૂરી લાયકાત ન ધરાિતા હોય તેિા
ઉિેદિારની અરજીઓ રદબાતલ થિા પાત્ર રહેશ.ે અરજી ગુજરાતીિાાં કરિાની રહેશે. પસાંદગી પ્રદક્રયા િેદરટના ધોરણે
હાથ ધરિાિાાં આિશે તથા પસદગી પાિેલ ઉિેદિારોને ઇ-િેઇલ અને ટપાલથી જાણ કરિાિાાં આિશે.
સહી/ખેતી નિયામક
ુ રાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર.
ગજ

