Advertisement
Gujarat Horticulture Mission invites application for selection of
consultant on contractual basis. Interested Candidates have requested
to apply with Bio data at following address before Dated 31/7/2017.
Sr.
No
.
1

Post

Field Consultant/
Technical
Assistance

Total

Salary

8

20000

Qualification

B.Sc. (Agri) /B.Sc
(Horti.) Candidate.
Experience
in
horticulture
sector
will
be
given
preference.
For Detail see our Website: http://www.doh.gujarat.gov.in
Mission Director/Director of Horticulture
Gujarat Horticulture Mission
Krushi bhavan , Sector 10/A,
Gandhinagar-382010, Gujarat.
shmguj@yahoo.in Ph.-079-23256104
-sdMission Director
Gujarat Horticulture Mission
GS, Gandhinagar

જાહેર િનિવદા

બાગાયત િનયામકની કચેરી, ગુ.રા.
કૃિષભવન, સેકટર-૧૦એ, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૧૦૩/૧૦૪
બાગાયત ખાતા હસ્તક ગુજરાત હોટ કલ્ચર િમશન યોજના અંતગર્ત કામગીરી માટે
િફલ્ડ કન્સલટન્ટ અને ટેકિનકલ
આસીસ્ટન્ટની જગ્યાઓ કરાર આધારીત ૧૧
(અગીયાર) માસ માટે માિસક રૂિપયા ૨૦૦૦૦/- (વીસ હજાર) ના િફકસ પગારે ભરવા
માટે બી.એસ.સી(એગર્ી) / બી.એસ.સી(હોટ ) ની શૈક્ષિણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો
નામ સરનામા સિહત જરૂરી પર્માણપતર્ોની પર્માિણત નકલો સાથે લેિખત અરજી આ
કચેરીએ ઉપર મુજબનાં સરનામે તા. ૩૧-૭-૨૦૧૭ પહેલાં મળી જાય તે રીતે મોકલી
આપવા જણાવવામાં આવે છે .
વધુ માિહતી માટે અતર્ેની વેબસાઈટ:: http://www.doh.gujarat.gov.in
જોવા િવનંતી.
િમશન ડાયરેકટર, ગુજરાત હોટ કલ્ચર િમશન અને
બાગાયત િનયામક, ગુ.રા. ગાંધીનગર.

Advertisement
Gujarat Horticulture Mission invites application for selection of consultant at project
coordination unit and project implementation unit on contractual basis for the development
of Horticulture sector in the state. Details of Advertisement are as follow.
Sr.
Post
No. Remunerat
Qualification
No
e per
.
month
1
Field Consultant
8 Rs.20000/- B.sc.(Agri.)/B.Sc.(Horti)
Candidate
with
Experience in concern field of horticulture
sector shall be accountable for priority.
(Horticulture development and production of
Horticultural Crops like Vegetables crops/ Fruits
Crops/Flower crops and Rejuvenation/ High
density
planting/canopy
management/
Greenhouse technology and post harvest
management etc.)
 TA/DA allow as par rules for the Contractual Post
Sr.
No.
1

Post
Field Consultant

Responsibility
 Implementation of the programme
 Monitoring and reporting the State Horticulture Mission
progress
 prepared a Human Resources Development component
Calendar and functioning for capacity building
 Advise and suggestion for technical point to field Level
staff
 Activity for implementation of national horticulture
mission scheme.
 Data base collection and maintenance
 Reporting and monitoring the National Horticulture
Mission scheme
 Motivate the farmers to prepared a new crop cluster at
field level
 Impart farmers Training and advisory services in a
specific field crops
 Standard of package of practices of crop production/
protected cultivation
 Monitoring and reporting of progress of crop clusters/
production in related programme
 Training and capacity Building

Terms and Condition
 All the above post are fully contractual basis i e. 11 month contract
 The applicant must have a computer knowledge
Application enclose with copy of
1. L.C
2. Bachelor Degree Certificate
3. Post graduate degree Certificate
4. Experience Certificate
5. Computer knowledge certificate

૧૧ માસના સમય માટે કરારના ધોરણે અપાતી/માનદ્દ વેતનથી સ્ટેટ હોટ કલ્ચર કન્સલ્ટન્ટ/િફલ્ડ કન્સલ્ટન્ટ નાં િનમણુંકો અંગન
ે ી
બોલીઓ અને શરતો
1.

ી..........................................ને કરારના સમયગાળા દરમ્યાન રૂ. ૨૦,૦૦૦ના માિસક ફીક્સ પગાર/માનદ્દ વેતન
મળશે. તેઓની િનમણૂંક કરારના ધોરણે ગણવામાં આવશે તથા કરારની મુદત ૧૧ માસની રહેશે.
2. ઉભયપક્ષે એક માસની નોટીસ અથવા એક માસની ફીક્સ પગારની રકમ/માનદ્દ વેતન સાથેનો નોટીસ પગાર આપીને કરારનો
અંત લાવી શકાશે.
3. કરાર આધારીત સેવા આપનારે તેમને મળનાર માિસક મહેનતાણાની તર્ણ ગણી રકમનું બોન્ડ આપવાનું રહેશે.
4. િનયત ફીકસ પગાર/માનદ્દ વેતન પર કોઈપણ જાતના ભથ્થાં મળાવાપાતર્ થશે નહ .
5. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન ી ............................................. ને ફીકસ પગાર/માનદ્દ વેતનમાં કોઈપણ પર્કારનો વધારો કે
ઈજાફો મળવાપાતર્ થશે નહ . મ ઘવારી ભથ્થું, વચગાળાની રાહત અથવા પગાર પંચના બીજા લાભો કે સેવા િવષયક અન્ય
કોઈ લાભો મળવાપાતર્ થશે નહ .
6. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન મેડીકલ રીએમ્બસર્મેન્ટ મળવાપાતર્ થશે નહ .
7. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન બજાવેલ સેવા/નોકરી પેન્શન, બોનસ, એલ.ટી.સી., એન્કેશમેન્ટ ઓફ લીવ, પેશગી કે તેવી
અન્ય કોઈ નાણાંકીય લાભો સરકાર ી પાસેથી મેળવવાને પાતર્ ગણાશે નહ .
8. કરારના સમયગાળા દરમ્યાન કમર્ચારીનું અવસાન થાય તો તેમણે બજાવેલી ફરજના સમયગાળાની ફીકસ પગાર/માનદ્દ
વેતનની લેણી રકમ કમર્ચારીના કુંટુંબીજનોને મળાવાપાતર્ થશે. પરંતુ, બીજા લાભ એકસીગર્ેસીસ લાભ કે રહેમરાહે નોકરી
જે વા આનુષાંિગક લાભ મળવાપાતર્ થશે નહ .
9.
ી.................................................... ને સમાન સંવાગર્ના અિધકારીએ જે ફરજો બજાવવાની થતી હોય તેવી ફરજો
બજાવવાની રહેશે. તે માટે કચેરીમાં ફરજ પાલનનો જે સમય િનયત કરેલ હોય તે સમય પર્માણે કચેરીમાં હાજરી આપવાની
રહેશે. તેમજ પર્ાઈવેટ પર્ેકટીસ કે અન્યતર્ પાટર્ટાઈમ નોકરી કરી શકાશે નહ . જાહેર રજાના િદવસોએ પણ સરકારી કામગીરીની
જરૂરીયાતને અનુલક્ષીને ફરજ બજાવવા જણાવવામાં આવે તો તે મુજબ ફરજ બજાવવાની રહેશે. રાજકીય પર્વૃિત્તમાં ભાગ
લઈ શકાશે નહ .
10. ી ..................................................... ને કરારના સમય દરમ્યાન માિસક એક લેખે કૂલ ૧૧ પરચૂરણ રજા મળવાપાતર્ થશે
અન્ય કોઈ રજા મળવાપાતર્ થશે નહ . તે િસવાયની રજા ભોગવશે તો તે રજાના િદવસના પગારની કપાત કરી લેવામાં આવશે.
11. ી....................................................... એ કાયર્મથક પર રહેઠાણે રહેવાનું ફરીજીયાત રહેશે અને અિધકૃત અિધકારીની
પરવાનગી વગર મુખ્યમથક છોડી શકાશે નહ .
12. ફરજના ભાગરૂપે મુખ્યમથકની આઠ િક.મી. બહાર જવાનું થાય તો ૬ કલાકથી વધુ અને ૧૨ કલાક સુધીના રોકાણ માટે
રૂ.૧૫/- અને ૧૨ કલાકથી વધુ સમય માટે રૂ.૩૦/-દૈિનક ભથ્થુ મળવાપાતર્ થશે તેમજ મુસાફરી ભાડા પેટે
એસ.ટી.બસ/રેલ્વેનું બીજા વગર્નું ભાડું મળવાપાતર્ થશે.
13. કરારના સમયગાળા દરમ્યાનની અસંતોષકારક કામગીરી કે અિશસ્ત બદલ કોઈપણ જાતની નોટીસ આપ્યા િસવાય કોઈપણ
સમયે નોકરી સમાપ્ત કરવામાં આવશે.
14. સરકાર ી તરફથી વહીવટી િહતમાં બીજી કોઈ જરૂરી શરતો નક્કી થાય તે પણ બંધનકતાર્ રહેશે.
15. વ્યવસાય વેરાની કપાત િનયમાનુસાર ફીક્સ પગાર/માનદ્દ વેતનમાંથી કરી લેવાની રહેશે.
16. િનમણૂંકના સમય દરમ્યાન તેમણે બજાવેલ સરકારની બાબત અંગે કોઈપણ પર્કારની ફોજદારી કે દીવાની કાયર્વાહી સબબ
રાજય સરકારની કોઈ જવાબદારી રહેશે નહ .
17. કરાર આધારીત ઉચ્ચ વેતનથી/માનદ્દ વેતનથી િનમણૂંક પામેલ વ્યિક્તને સરકારી મહેકમ ઉપર સમાિવષ્ટ થવા માટેનો કોઈ
હક્ક પર્ાપ્ત થશે નહ .
18. ઉપરોક્ત શરતો િનમણૂંક પામનાર વ્યિક્તને િસ્વકાયર્ છે , તે અંગેનું સમંિતપતર્ મેળવવાનું રહેશે.
19. કરારથી ફીકસ પગારથી/માનદ્દ વેતનથી જોડાનાર વ્યિક્તએ કરાર કરવાનું િસ્વકારતાં પહેલાં તેમની સેવા લેનાર સત્તાિધકારીને
યોગ્ય લાગે તો પસર્નલ એકસીડન્ટ યોજના અંતગર્ત વીમો મેળવી લેવાનો, અધતન કરાવવાનો તથા તેનો આધાર કચેરીમાં
રજૂ કરવાનો રહેશે. આ અંગે વીમાના િપર્મીયમનો ખચર્ કચેરી દર્ારા ભોગવવામાં આવશે નહ .
20. કરારથી ફીકસ પગારથી/માનદ્દ વેતનથી જોડાનાર ઉમેદવારે તેમની કામગીરીના જીલ્લામાં નીચે મુજબની ફરજો બજાવવાની
રહેશે.

1. નેશનલ હોટ કલ્ચર િમશન યોજનાનું અમલીકરણ કરવાની કામગીરી.

2.
3.
4.
5.

ફીલ્ડ વેરીફીકેશનની કામગીરી.
ડેટા બેઈઝનું કલેકશન તથા મેન્ટેનન્સ કામગીરી.
ઓનલાઈન વકર્ ફ્લો મેનેજમેન્ટ સીસ્ટમ.
અિધકારી ી તરફથી સોપવામાં આવે તે યોજનાકીય કામગીરી

ઉપર જણાવેલ તમામ બોલીઓ અને શરતો મને કબૂલ મંજુર છે .
ઉમેદવારની સહી. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ગુજરાત હોટ કલ્ચર િમશન, બાગાયત િનયામક ી ની કચેરી, કૃિષભવન,સેકટર-૧૦-એ, ગાંધીનગર.
િફલ્ડ કન્સલ્ટન્ટ ની માિસક િફક્સ પગારથી કરાર આધાિરત ભરતી માટેની િવગત દશાર્વતુ પતર્ક
૧.
૨.
૩.
૪.

ઉમેદવારનું પુરૂ નામ
અટક પહેલાં લખવી
પતર્ વ્યવહવારનું હાલનું સરનામું ફોન નંબર /
મોબાઇલ નંબર/
ઇ-મેલ એડર્ેસ
(અ) જન્મ તારીખ
(બ) જાિત ( સ્તર્ી / પુરૂષ)
કેટેગરી

અ.જ.જા

કોમ્પ્યુટરની જાણકારીની િવગત
માતૃ ભાષા / રાષ્ટર્ીયતા
શૈક્ષિણક લાયકાત
સ્તર
બી.આર.એસ.
ડીપ્લોમા (કૃિષ)/( હોટ )
અન્ય
અન્ય સંબંધકતાર્ માિહતી
૮.
અનુભવની
સંસ્થાનું નામ
૯.
િવગત

શા.શૈ.પ.

અ.જા.

તાજે તરનો
પાસપોટર્
સાઇઝનો
ફોટો લગાવવો (સહી
સિહત)
સામાન્ય

શા.ખો.ખાં.

૫.
૬.
૭.

૧૦

મેળવેલ ટકા

વષર્

હોદ્દો

િનમણુંકની પસંદગીના િજલ્લા:- પર્થમ.

તારીખથી

િદ્વતીય.

મુખ્ય િવષય

યુિન./ સંસ્થાનું નામ

તારીખ
સુધી

વષર્

માસ

અન્ય કોઇ પણ

ઉમેદવારની સહી:

કચેરી કામગીરી માટે
ચકાસેલ પર્માણપતર્ :બી.આર.એસ.

અનુસુિચત જાિત

DOEACC

ડીપ્લોમા (કૃિષ)/( હોટ )

અનુસુિચત જનજાિત

સરકાર માન્ય સંસ્થા

અન્ય

શા.શૈ.પ.(તા.૧-૪-૧૨ પછી)

અન્ય

તપાસનારની સહીનામ:હોદ્દો:-

ફરજનો
પર્કાર

