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 કૃષિ, ખેડતૂ કલ્યાણ અને સહકાર ષિભાગ હઠેળ રાષ્ટ્રીય ખાધ સરુક્ષા ષિશન યોજનાના અિલીકરણ િાટે ખેતી 
ષનયાિકશ્રીની કચેરી, ગાાંધીનગરના ષનયાંત્રણ હઠેળ ૧૧ િાસ િાટે કરારના ધોરણે  પ્રોજેકટ િેનેજિેન્ ટ ટીિ જેિાાં 
રાજ્યકક્ષા કન્સલટન્ટ-જગ્યા-૨-િાસીક પગાર રૂ. ૬૫૦૦૦/- , જજલ્લાકક્ષા કન્સલટન્ટ-જગ્યા-૩૩- િાસીક પગાર રૂ. 
૪૫૦૦૦/-, રાજ્યકક્ષા ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ જગ્યા-૭-િાસીક પગાર રૂ. ૪૦૦૦૦/-, જજલ્લાકક્ષા ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ 
જગ્યા-૬૬- િાસીક પગાર રૂ. ૩૦૦૦૦/- ની જગ્યા િાટે જરૂરી લાયકાત ધરાિતા ઉિેદિારો પાસેથી અરજીઓ 
િાંગાિિાિાાં આિે છે. અરજી સાંબષધત અન્ય િાહીતી તથા શૈક્ષણણક લાયકાતની ષિગતો તથા અરજી પત્રકનો નમનુો 
www.dag.gujarat.gov.in ઉપર મકુિાિાાં આિેલ છે. ઉિેદિારશ્રીઓએ આ િેબસાઇટ ઉપરથી અરજીનો નમનુો ડાઉનલોડ 
કરી જરૂરી ષિગતો ભરી PDF ફોિેટિાાં nfsm.pmt@gmail.com ઉપર તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ સધુીિાાં િોકલી આપિાની રહશેે. 
અરજી સાથે કોઈ ડોક્યિુેંટ્સ/આધારો રજુ કરિાના રહશેે નહી.  

નોંધ: સરકારશ્રીિા તા.15.03.2012િા ઠરાવ મજુબ નિવતૃ સરકારી અનધકારી/કમમચારીઓ અરજી કરી શકશે િહીં. 
      ઉમેદવારે દરેક જગ્યા માટે  અલગ –અલગ અરજી કરવાિી રહશેે. 

                                                                                                -સહી- 

ખેતી નિયામક 
ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર. 
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એનેક્ષર-૧ 
રાજ્યકક્ા/જજલ્લાકક્ા કન્સલટન્ટ,  રાજ્યકક્ા/જજલ્લાકક્ા ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની જગ્યા અંગેની શૈક્ણણક લાયકાત  
તેમજ ભરતી અંગેની પવગતો   

જગ્યાન  
નામ 

સુંખ્યા  માપસક 
પગાર (રૂ.) 

શૈક્ણણક લાયકાત પસુંિગી માટેની પધ્ધપત 

રાજય કક્ા 
કન્ સલટન્ ટ 

૨ ૬૫૦૦૦/- ૧.પી.એચ.ડી. એગ્રોનોમી / એગ્રી. એક્ટેન્શન / સોઇલ 
સાયન્સ / પ્લાન્ટ બ્રીડીંગ/ પ્લાુંટ પ્રોટેક્શન/ 
એગ્રી.એંજીનરીંગ/ અથવા અન્ય કૃપર્ પવર્ય તથા 
૧૦ વર્ષ નો દફલ્ડનો અન ભવ. 

૨. ઉમેિવારમાું આંકડાન ું  પથૃ્થકરણ, પરીયોજના 
તૈયાર કરવ ,  રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય 
જનરલમાું પ્રકાશીત થાય તેવા રીપોર્ટસષ/અહવેાલ 
લેખ તૈયાર કારવાની ક્મતા હોવી જોઈએ. 

૩ ઉમેિવારમાું આગેવાની લેવાની અને પ્રોત્સાહન 
આપવાની ક્મતા હોવી જોઈએ॰ 

૪.કોમ્પપ્ય ટર સ્કીલ- કોમ્પપ્ય ટરન  જ્ઞાન જરૂરી.  

મેરીટ અને ઈન્ટરવ્ય  પધ્ધપતથી 

જજલ્લા કક્ષા 
કન્ સલટન્ ટ 

૩૩ ૪૫૦૦૦/- બી..એસ.સી. (એગ્રી.)  સાથે એમ.એસ.સી એગ્રોનોમી / 
એગ્રી. એક્ટેન્શન / સોઇલ સાયન્સ / પ્લાુંટ પ્રોટેક્શન 
અથવા અન્ય કૃપર્ પવર્ય તથા ૧૦ વર્ષ નો દફલ્ડનો  
પાક ઉત્પાિન/ પવસ્તરણનો અન ભવ. 

રાજય કક્ા 
ટેકનીકલ 
આસીસ્ટન્ટ  

૭ ૪૦૦૦૦/- ૧.એમ.એસ.સી. (એગ્રી.) –Specialization in 

management of field crops (એગ્રોનોમી પવર્ય 
મ ખ્ય કે ગૌણ તરીકે) + કોમ્પપ્ય ટર સ્કીલ- કોમ્પપ્ય ટરન  
જ્ઞાન જરૂરી.  

 

મેરીટ પધ્ધપતથી 
૧. શૈક્ણીક  લાયકાત માટેની 

બેઝીક ડીગ્રીમાું મેળવેલ 
ગ ણના ૭૦ ટકા વેઇટેજ,  અને  

૨. NFSM (pulses, OS &OP) 
યોજના --હઠેળ અન ભવ માટે 
૩૦ % વેઇટેજ  

  

જજલ્લા કક્ષા 
ટેકનીકલ 
આસીસ્ટન્ટ  

૬૬ ૩૦૦૦૦/-  બી..એસ.સી. (એગ્રી.) + કોમ્પપ્ય ટર સ્કીલ 

 અરજીપત્રક સાથે કોઈ ડોક્ય મેન્ટ જોડવાના નથી. મળેલ અરજીઓની ચકાસણી કરીને મેરીટના ધોરણે પનમણ  ુંક આપવા 
બાબતે રૂબરૂ કાઉન્સેણલિંગમાું ઉમેિવારોને બોલાવવામાું આવે ત્યારે અસલ પ્રમાણપત્રો અને તેની સ્વ પ્રામાણણત નકલો 
સાથે લાવવાની રહશેે.  

 અધ  રી પવગતોવાળા તથા જરૂરી લાયકાત ન ધરાવતા હોય તેવા ઉમેિવારની અરજીઓ રિબાતલ થવા પાત્ર રહશેે. 
 અરજી ગ જરાતીમાું કરવાની રહશેે. પસુંિગી પ્રદિયા મેદરટના ધોરણે હાથ ધરવામાું આવશે તથા પસિગી પામેલ 
ઉમેિવારોને  ઇ-મેઇલ અને ટપાલથી જાણ કરવામાું આવશે.  



NFSM (Pulse અને OS &OP) યોજના હઠેળ રાજય કક્ષા/જજલ્લા કક્ષા- ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ માટેન ું  અરજી પત્રક                               

જગ્યાન ું નામ  
 

૧. પ ર  નામ અટક સાથે: _______________________________________________________ 

(અટક પહલેા લખવી)  

૨. પપતાન  પ ર  નામ: __________________________________________________________ 
૩. હાલના પત્ર વ્યવહારન  સરનામ : _______________________________________________________________ 
                                     _______________________________________________________________ 

૪. ફોન નું/મોબાઈલ નું: __________________________ઇ-મેઇલ એડ્રસેઃ__________________________________  

૫. જન્મ તારીખ: _________________`________________ 

૬. તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ઉંમર : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ  

૭. જાપત(પ /સ્ત્રી): ___________ 

૮. કેટેગરી (જનરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.પ.): ____________________________________ 

૯. વતન ન  સ્થળ: ______________________ તાલ કોઃ______________________જજલ્લો: ______________________ 

૧૦. માત ૃભાર્ા: ______________________     રાષ્ટ્રીયતા: ______________________     

૧૧. જે જગ્યા માટે અરજી કરેલ હોય તે જગ્યા િશાષવવી (ટીક કરવ ):   
રાજય કક્ાઃ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ    

       જજલ્લા કક્ાઃ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ                                

૧૨. શૈક્ણીક લાયકાત: * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 
અ.નું. ડીગ્રીન  નામ ગ્રેડ /ટકા/ 

ઓ.જી.પી.એ. 
મ ખ્ય પવર્ય પાસ કયાષ 

વર્ષ 
ય પનવસીટી 

૧. બી.એસસી.(એગ્રી)     

૨. એમ.એસ.સી.(એગ્રી)     

૧૩. અન ભવની પવગત : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 

૧૪. જજલ્લા કક્ાએ  ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટની પનમણ ુંક માટે પસુંિગીનો જજલ્લો: 

૧.                ૨.    ૩.         

 
આથી હ ું ____________________ખાતરી પ વષક જાહરે કરૂ છું કે ઉપર જણાવેલ પવગતો મારી જાણ મ જબ 

સાચી છે અને જો તેમાું કોઈ પણ પવગત ખોટી હશે તો તે અંગે ખતેી પનયામકશ્રીનો પનણષય અંપતમ રહશેે અને તે મને 
બુંધનકતાષ છે.  
 

તારીખઃ                                          ઉમેિવારની સહીઃ-  
 સ્થળઃ                                                    ઉમેિવારન  નામઃ –  
  
 

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 



 NFSM (Pulse અને OS &OP) યોજના હઠેળ રાજય કક્ષા/જજલ્લા કક્ષા- કન્ સલટન્ ટ માટેન ું  અરજી પત્રક                                         

જગ્યાન ું નામ  
 

૧. પ ર  નામ અટક સાથે: _______________________________________________________ 

(અટક પહલેા લખવી)  

૨. પપતાન  પ ર  નામ: _________________________________________________________ 

૩. હાલના પત્ર વ્યવહારન  સરનામ : _______________________________________________________________                                     
_______________________________________________________________                                                                     

________________________________________________________________ 

૪. ફોન નું/મોબાઈલ નું: __________________________ઇ-મેઇલ એડ્રસેઃ__________________________________  

૫. જન્મ તારીખ: _________________________________ 

૬. તા.૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ઉંમર : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ  

૭. જાપત(પ /સ્ત્રી): ___________ 

૮. કેટેગરી (જનરલ/અ.જા./અ.જ.જા/શા.શૈ.પ.): ____________________________________ 

૯. વતન ન  સ્થળ: ______________________ તાલ કોઃ______________________જજલ્લો: ______________________ 

૧૦. માત ૃભાર્ા: ______________________     રાષ્ટ્રીયતા: ______________________       

૧૧. શૈક્ણીક લાયકાત: * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 
અ.નું. ડીગ્રીન  નામ ગ્રેડ /ટકા  મ ખ્ય પવર્ય પાસ કયાષ વર્ષ ય પનવસીટી 
૧. બી.એસસી.(એગ્રી)     

૨. એમ.એસ.સી.(એગ્રી)     

3. PHD     

૧૨. અન ભવની પવગત : ______વર્ષ _____માસ _____દિવસ * (એનેક્ર-૧ મ જબ) 

અ.નું. હોદ્દો સુંસ્થાન ું નામ પગાર 
અન ભવ 

વર્ષ મદહના દિવસ 
૧.       
૨.       

(વધ  પવગત હોય તો અલગથી ઉપર મ જબ પત્રકમાું આપવી)  

૧૩. જજલ્લા કક્ા કન્ સલટન્ ટ પનમણ ુંક માટે પસુંિગીનો જજલ્લો: 

૧.                ૨.    ૩.         

આથી હ ું ____________________ખાતરી પ વષક જાહરે કરૂ છું કે ઉપર જણાવેલ પવગતો મારી જાણ મ જબ 
સાચી છે અને જો તેમાું કોઈ પણ પવગત ખોટી હશે તો તે અંગે ખતેી પનયામકશ્રીનો પનણષય અંપતમ રહશેે અને તે મને 
બુંધનકતાષ છે.  
 
 
 

તારીખઃ                                          ઉમેિવારની સહીઃ-  
 સ્થળઃ                                                    ઉમેિવારન  નામઃ –   

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 

ઉમેદવારનો 

તાજેતરનો 

પાસપોટટ  સાઇઝનો 

ફોટો 


