ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી
઼ૂપૂ યળદૂ રીડૉ ફૂ ઽૉ ળીદ
(ઽૉ ળીદ રીઅગ:૮૭૭/૪૨૪૨-૪૩)

1.

ર

ઞ%લીફૃઅ ફીર

ઞ%લીફૂ ઼અ(લી

૩

ણીલળૉ ગડળ (બીગ઼ ઑણ ઙીણફ)

૨૩ (ુમફ ઇફીરદ)

સો+ુથગ વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષઆ
1. B.Sc. Agriculture of recognised university.
2. Post Graduate training in Horticulture.
3. Experience of work for five years on a responsible position.

2. બઙીળ પ્ળથઆ ઼ીદરી બઙીળ બઅજ રૃઞમ વૉષવ-૩૩ બૉ રૉડૂ"઼ (૮૯૯૨૨-૪૨૱૯૨૨)
3. /રળઆ ૫૭ ષહધૂ ષપૃ ફઽ-.

ઽૉ ળીદફૂ ઼ીરી0લ 1ઙષીઉકઆ
1.

ઋબળ ઞથીષૉવ ઞ1લી રીડૉ ઋરૉનષીળૂ ગળદીઅ બઽૉ વીઅ ઋરૉનષીળૉ બ્દૉ ઞ4ળૂ બી5દી પળીષૉ ઝૉ ગૉ ફઽ- દૉફૂ ઘી5ૂ
ગળષૂ.

2.

8ઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ ઞ1લીકફૂ ઼અ;લીરીઅ ષપચડ ગળષીફૂ ઼=ી ગુર>ળ?ૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી
@Aદગ ળઽૉ સ.ૉ

3.

કફવીઉફ ઇળC ગળષી દધી બૉરૉ ડ ગળષી રી5 ણૉ Aગડ્બ ઇધષી વૉબડ્બ ફ્ ઞ ઋબલ્ઙ ગળષ્ ઋરૉનષીળ્ રીડૉ
િઽદીષઽ ઝૉ .

4.

ળ઼

પળીષદી

ઋરૉનષીળ્ઑ

દી.૨૮-૩૩-૪૨૪૨

(૩૪-૨૨

ગવીગ)

ધૂ

દી.૩૭-૩૩-૪૨૪૨

(૪૫-૭૯ ગવીગ) નળFલીફ www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ બળ કફવીઉફ ઇળC ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
કફવીઉફ ઇળC ગળદીઅ બઽૉ વી યળદૂફૉ વઙદૂ રીિઽદૂ દૉરઞ ઼ૃજફીક www.vmc.gov.in ઋબળધૂ ષીઅજૂ
વૉષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
5.

/રળ, વીલગીદ ઇફૉ ઇફૃયષ કફવીઉફ ઇળ4 5ષૂગીળષીફૂ ઝૉ 7ૂ દીળૂઘફી ળ્ઞફૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.

6.

ઋરૉનષીળૉ સોIુથગ વીલગીદ રીલ લૃુફષુ઼ડૂ/઼અAધીરીઅધૂ રૉશષૉવ ઽ્ષૂ Lઉઑ.

7.

સોIુથગ વીલગીદ ગીરજવીઋ પ્ળથૉ રીલ ળીઘષૂ દૉષ્ ઋરૉનષીળ ફ્ ઽM નીષ્ Aષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

8.

L ઞ1લીફી યળદૂ ુફલર્રીઅ નસીષૉવ સોIુથગ વીલગીદફૂ ઼રગI વીલગીદ રીલ ઙથીસૉ દૉષૂ Lઙષીઉ ઽ્લ
દ્, 8ઽૉ ળીદરીઅ નસીષૉવ વીલગીદફૂ ઼રગI વીલગીદ પળીષૉ ઝૉ . દૉષ્ દૉરફ્ ઽM નીષ્ ઽ્લ દ્ ઈષી ઋરૉનષીળૉ
઼રગIદી OAધીુબદ ગળદી ઈનૉસ્/ ઇુપગૅ દદીફૂ ુષઙદ્ ઈબષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ

9.

ઋરૉનષીળૉ ઇળCરીઅ ઞૉ ઇફૃયષ નસીષૉવ ઽ્લ દૉફી ઼રધફરીઅ ઇફૃયષફ્ ઼રલઙીશ્ (િનષ઼, રી઼, ષહ), રૄશ
બઙીળ ઇફૉ ગૃ વ બઙીળફૂ ુષઙદ્ દધી મ8ષૉવ ભળLફ્ Oગીળ/ રૉશષૉવ ઇફૃયષફૂ ુષઙદ્ ઼ીધૉફૃઅ AષલઅAબS
Oરીથબ5 ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ ઈષૃઅ Oરીથબ5 ઼અAધીફી વૉડળબૉણ બળ ઼Iર ઼=ીુપગીળૂફૂ ઼ઽૂ ઇફૉ દીળૂઘ
઼ીધૉફૃઅ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ ઋરૉનષીળૉ ઈબૉવ self-Declaration ઇફૉ affidavit બળ ળઞૃ ગળૉ વ Oરીથબ5
રીલ ઙથીષીરીઅ ઈષસૉ ફિઽ.

10. ઋરૉનષીળૉ ળઞૃ ગળૉ વ ઇફૃયષફી Oરીથબ5્રીઅ બીઝશધૂ ગ્ઉ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ુષફઅદૂ રીલ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ
ફઽ-. L ઋરૉનષીળ્ Tીળી ઼અબથ
ૄ ુષઙદ્ ઼ીધૉફી ઇફૃયષફૃઅ Oરીથબ5 ળઞૃ ગળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ-, દ્ ઋબવUપ
Oરીથબ5/ ુષઙદ્ફી ઈપીળૉ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી ુફથલ ગળસૉ. ઞૉ ઋરૉનષીળ્ફૉ મઅપફગદી ળઽૉ સ.ૉ
11. ઇઅસગીવૂફ, ળ્ુઞનઅ ી ષૉદફનીળ, ઑOૉડૂ઼સૂબ, દીવૂરૂ, રીફનષૉદફ, ઈરઅુ5દ ભૉ ગVડૂ, ઉજીઞ (રૄશ ઽ્Wી
ુ઼ષીલફૂ ષપીળીફૂ ગીરઙૂળૂ), Against post દળૂગૉ ઋરૉનષીળૉ રૉશષૉવ ઇફૃયષ રીલ ઇફૃયષ દળૂગૉ
ઙથદળૂરીઅ વૉષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ-. ઋબળીઅદ ઇXલી઼ગીશ નળુરલીફ રૉશષૉવ ( ઋ.ની.Ph.D. રીડૉ ફી Senior
Research fellow દધી Junior Research fellow દળૂગૉ ગળૉ વૂ ગીરઙૂળૂ) રીલ ળીઘષીરીઅ ઈષસૉ ફઽ-.

12. રીગસૂડ, ણૂYૂ ઼ડZભૂગૉ ડરીઅ Yૉણ નસીષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૃઅ ઼રગI ડગીરીઅ રીલ લૃુફષ઼Zડૂફૃઅ "ષટફ ગ્Sગ
ણ્"લૃરૉ ડ ષૉળૂભૂગૉ સફ ષઘદૉ ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
13. 8ઽૉ ળીદરીઅ રીઅ1લી રૃઞમફ્ ઇફૃયષ ઋરૉનષીળૉ સોIુથગ વીલગીદ/િણYૂ રૉશ\લી મીનફ્ ઞ રીલ ઙથષીરીઅ
ઈષસૉ. દૉ બઽૉ વીઅફ્ ઇફૃયષ ગ્ઉ બથ ઼અLઙ્રીઅ રીલ ઙથીસૉ ફિઽ. ઇફૃયષફી બૃળીષી દળૂગૉ રી5 કભળ વૉડળ
/ ઇબ્ઉડરૉડ વૉડળ ઇરીલ ઙથીસૉ. બળઅદૃ L દૉફૂ ઼ીધૉ ષઘદ્ષઘદ ઼અAધી Tીળી ઇબીલૉવ ઉ8ભી ગૉ
Oર્સફફી ઽૃ ગર બઙીળ ઼અમઅુપદ બૃળીષી ગૉ ઇલ ઈપીળયૄદ ઙથૂ સગીલ દૉષી બૃળીષી ળઞૄ ગલ]ધૂ દૉફૂ બૄળદૂ
જગી઼થૂ ગલીમીન લ્1લ ઞથીલૉધૂ ઈષ્ ઇફૃયષ રીલ ઙથષી ઇઅઙૉ ઼Iર ઇુપગીળૂ?ૂ ફ્ ુફથલ ઈઘળૂ
ળઽૉ સ.ૉ
14. ઋરૉનષીળૉ કફવીઉફ ઇળC ભ્રરીઅ લ્1લ Aધીફૉ બ્દીફ્ ર્મીઉવ ફઅમળ/ઉ-રૉવ ઑણૉ ઼ વઘષ્ ઇુફષીલ ઝૉ .
ઞૉ ઋબળ યુષ^લરીઅ યળદૂ ઇઅઙૉ ઼અનસ
ૉ ઈબૂ સગીલ. લ્1લ ર્મીઉવ ફઅમળ/ઉ-રૉવ ઑણૉ ઼ વઘૉવ ફ ઽ્લ/મઅપ
ઽ્લ/ઘ્ડ્ ઽ્લ ગૉ ઇલ ગીળથ઼્ળ ઋરૉનષીળફૉ ઼અનૉસ ફ બઽ_જૉ દૉ ઇઅઙૉ ષણ્નળી Fલૃુફ. ગ્બ`ળૉ સફફૂ ગ્ઉ
ઞષીમનીળૂ ળઽૉ સૉ ફિઽ.
15. ષલરલી;નીરીઅ ઝૃ ડઝીડઆ
1. ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી ગરજીળૂફૉ ઋબવૂ ષલ રલીનીરીઅ aરળફ્ મીપ ળઽૉ સૉ ફઽૂ. દૉકઑ બથ
કફવીઉફ ઇળC ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ
2. ઈ ઞ1લી રી5 ુમફ ઇફીરદ ષઙ રીડૉ ફૂ ઝૉ દૉધૂ ઇફીરદ ષઙફી ઋરૉનષીળ્ L દૉક ઞફળવ ગૉ ડૉઙળૂફૂ
ષલરલીનીરીઅ ઈષદીઅ ઽ્લ દ્ દૉ બ્દીફૂ ઋરૉનષીળૂ ફ_પીષૂ સગસૉ/ઇળCબ5ગ યળૂ સગસૉ. બળઅદૃ દૉકફૉ
ષલ રલીનીરીઅ ગ્ઉ ઝૃ ડઝીડ રશસૉ ફઽૂ.
16. ઙૃઞળીદ ઼ળગીળફી ઼ળગીળૂ/ઇપ-઼ળગીળૂ/઼ળગીળ ઽAદગફી ગ્બ`ળૉ સફ/ગઅબફૂકરીઅ ઼ૉષી મ8ષદીઅ
ઇુપગીળૂ/ગરજીળૂકઑ બથ કફવીઉફ ઇળC ગળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ દૉરઞ Oરીથબ5્ફૂ ObલI જગી઼થૂ ષઘદૉ
ઋરૉનષીળૉ ઼Iર ઇુપગીળૂફૃઅ ફી-ષીઅપી Oરીથબ5 ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ
17. ઋરૉનષીળૉ ુફલદ ઇળC બ5ગરીઅ યળૉ વ ુષઙદ્ ઼રY યળદૂ Oિcલી રીડૉ ઈઘળૂ ઙથષીરીઅ ઈષસૉ ઇફૉ દૉફી
બૃળીષીક ગજૉળૂ Tીળી રીઅઙષીરીઅ ઈષૉ bલીળૉ ઇ઼વરીઅ ળઞૃ ગળષીફી ળઽૉ સૉ ઇલધી ઇળCબ5ગ ઞૉ દૉ દમગગૉ ળન
ઙથષીરીઅ ઈષસૉ.
18. ઋરૉનષીળૉ ઼ળગીળ રીલ ઼અAધીરીઅધૂ ઞ1લીફૉ ઇફૃ4બ CCC+ વૉષવફ્ ગ્Fdલૃડળ ગ્હ ઇષeલ બી઼ ગળૉ વ ઽ્ષ્
Lઉઑ ઇધષી ુફરfઅગ ધલી દીળૂઘધૂ ૨૮ રી઼ ઼ૃપૂરીઅ ઼નળ ગ્હ બી઼ ગળષીફ્ ળઽૉ સ.ૉ

19.

ઇળ4 ભૂ 5ષૂગીળષી/ઞરી ગળીષષી ઇઅઙૉઆ
ઑ.

ઋરૉનષીળ્ઑ ઇળC ભૂ બૉડૉ 4.૪૨૨/- કફવીઉફ ઞ યળષીફી ળઽૉ સ.ૉ

મૂ.

ઋરૉનષીળ ઞલીળૉ VMC ષૉમ઼ીઉડ બળ બ્દીફૂ ઇળC ઼મરૂડ ગલી મીન, દૉકફૉ ઇળC ભૂ કફવીઉફ
યળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ ભૂ ફૂ ળગર ભગદ કફવીઉફ ઞ cૉ ણૂડ/ણૉ ુમડ/ફૉડ મgુગઙ Tીળી યળષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ દધી
ભૂ ફૂ ળગર ઙૃઙવ બૉ /ષ્વૉડ બૉરૉ ડ ધૂ યળષૂ િઽદીષઽ ફધૂ. ભૂ યલી ઇઅઙૉફી જવથફૂ ફગવ રૉશષૂ
ઋરૉનષીળૉ ઼ીજષૂ ળીઘષીફૂ ળઽૉ સ,ૉ ઇફૉ Oરીથબ5્ફૂ ObલI જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ ઼રલૉ
ગ્વવૉડળ ઼ીધૉ ઇજૄગ વીષષીફૂ ળઽૉ સ.ૉ

઼ૂ.

L ઋરૉનષીળ ભૂ યલીફૂ ફગવ દધી ઑdવૂગૉ સફ ભ્ર ઼ીધૉ ફઽૂ વીષૉ દ્ દૉષી ઋરૉનષીળ્ફૉ Oરીથબ5્ફૂ
ObલI જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીઅ Oષૉસ ઈબષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ણૂ.

ઇલ ગ્ઉ ળૂદૉ ભૂ Aષૂગીળષીરીઅ ઈષસૉ ફઽૂ.

ઉ.

કફવીઉફ ભૂ યળષીફૂ ઝૉ 7ૂ દી.૩૭-૩૩-૪૨૪૨ ળઽૉ સ.ૉ

ઑભ. દરૉ વીલગીદ પળીષ્ ઝ્ ગૉ ગૉ ર ? દૉફૂ ઘીદળૂ ગલી મીન ઞ ઇળC ભ્ર દધી ભૂ યળષૂ. વીલગીદ ફ
પળીષદી ઽ્ષી ઝદીઅ ભૂ યળૉ વ ઽ્ઉ દૉષૂ ઇળC ળન ઙથીસૉ. ઇળC ભૂ યલી મીન ગ્ઉ બથ ઼અLઙ્રીઅ
બળદ રશષીબી5 ફધૂ.
20. ઇળCરીઅ નસીષૉવ ુષઙદ્ ઇપૄળૂ ગૉ ઇ઼અઙદ ઽ્લ દૉરઞ ઇળCરીઅ બી઼બ્ડ ઼ીઉટ ભ્ડ્Yીભ ઇબવ્ણ ગળૉ વ ફ
ઽ્લ દૉ રૃઞમફૂ ઇળCક ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
21. યળદૂ Oિcલી નળFલીફ L ગ્ઉ ઋરૉનષીળ Tીળી ઼ૂપૂ ઇધષી ઈણગદળૂ ળૂદૉ ળીઞગૂલ ગૉ ઇલ ગ્ઉ ળૂદૉ
યવીરથફી Oલી઼ ગળફીળ ઋરૉનષીળ ઙૉળવીલગ ઢળસૉ.
22. ઋરૉનષીળૉ ઇળC બ5ગરીઅ ગ્ઉ બથ ુષઙદ ઘ્ડૂ મદીષૉવ ઽસૉ ઇફૉ દૉ iલીફરીઅ ઈષસૉ દ્ દૉફૃઅ
ઇળCબ5ગ/ુફરfઅગ ગ્ઉ બથ દમગગૉ ળન ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
23. ઈ 8ઽૉ ળીદ ઇષલૉફૂ યળદૂ ઇઅઙૉ વૉુઘદ બિળIી/રૐુઘગ ઉડળ\લૃ મીમદૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ બીુવગી ફી
઼Iર ઇુપગીળૂ?ૂ Tીળી ુફથલ ગળષીરીઅ ઈષસૉ.
24. Oરીથબ5્ફૂ ObલI જગી઼થૂ/વૉુઘદ/રોુઘગ ગ઼્ડૂ રીડૉ મ્વીષષીરીઅ ઈષદી ઋરૉનષીળ્ફૉ ગ્ઉબથ 8દફૃઅ
રૃ઼ીભળૂ યkધૃ રશષીફૉ બી5 ધસૉ ફઽ-.
25. Oીધુરગ ગ઼્ડૂફી બિળથીરફી ઈપીળૉ ઞૉ ઋરૉનષીળ્ ઇળC જગી઼થૂફૉ બી5 ધદી ઽ્લ, દૉરથૉ ષણ્નળી
રઽીફઙળબીુવગી ઞથીષૉ bલીળૉ ઞ4ળૂ Oરીથબ5્ / નAદીષૉL Aગૉ ફ (Scan) ગળૂફૉ ષણ્નળી રઽીફઙળ
બીુવગીફૂ ષૉમ઼ીઉડ https://vmc.gov.in/OnlineRecruitment/Recruitment.aspx
કફવીઉફ ઇબવ્ણ ગળષીફી ળઽૉ સ.ૉ

બળ

26. ઈ યળદૂ Oિcલી મીમદૉ ઇળCકફૂ ઼અ;લી iલીફૉ વઉ ઞૉ દૉ ઞ1લી ફૉ ઇફૃ4બ ઑવૂરૂફૉસફ ડૉ Aડ/Aબપીbરગ
બિળIી/ઉડળ\લૃ ઇઅઙૉ ગુર>ળ?ૂ, ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી, ષણ્નળી ઞૉ ુફથલ ગળૉ દૉ ઈઘળૂ ઇફૉ મઅપફગદી
ળઽૉ સ.ૉ
27. ઋરૉનષીળૉ દૉફૂ સોIુથગ વીલગીદ / ઇફૃયષ /aરળ ષઙૉળૉફી ઼રધફરીઅ ળઞૄ ગળૉ વ Oરીથબ5્ ગ્ઉબથ દમગગૉ
ઇલ્1લ રીવૃર બણસૉ દ્ દૉફૂ ઋરૉનષીળૂ ળન ધસૉ ઇફૉ ઈષી ઋરૉનષીળ ઼ીરૉ યીળદૂલ ભ્ઞનીળૂ પીળી ઽૉ ઢશફૂ
ગીલષીઽૂફૉ બી5 ધસૉ. ઞૉધૂ ઋરૉનષીળફૉ ઼વીઽ ઈબષીરીઅ ઈષૉ ઝૉ ગૉ , દૉરથૉ ળઞૃ ગળૉ વી Oરીથબ5્ ઘૃમઞ
જ્ગ઼ીઉધૂ બૄથ ળૂદૉ ઘળીઉ ગલી મીન ઞ ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગીરીઅ ળઞૃ ગળષી.
28. ઈ 8ઽૉ ળીદ ગ્ઉ બથ ગીળથ઼ળ ળન ગળષીફૂ ગૉ દૉરીઅ ભૉ ળભીળ ગળષીફૂ ઈષeલગદી ઋયૂ ધસૉ દ્ દૉર ગળષીફ્
઼અબથ
ૄ ઽગ/ઇુપગીળ Fલૃુફુ઼બવ ગુર>ળ?ૂ, ષણ્નળી ફૉ ળઽૉ સ.ૉ ઇફૉ ઈ રીડૉ ગ્ઉ ગીળથ ઈબષી મઅપીલૉવ
ળઽૉ સૉ ફઽ-.
29. ઋરૉનષીળ/ઇળઞનીળફૉ દૉરફી બ્દીફી િઽદરીઅ 8ઽૉ ળીદ ઼અમઅુપદ ઇલ ગ્ઉ ઼ૃજફી રીડૉ દૉરફી Tીળી ફ_પીલૉવી
ઉ-રૉઉવ ઑગીઋડફૉ દબી઼ષીફૂ દધી www.vmc.gov.in ષૉમ઼ીઉડ ઼દદ Lદીઅ ળઽૉ ષી ઼વીઽ ઈબષીરીઅ
ઈષૉ ઝૉ .
30. કફવીઉફ ઇળC ગળદૂ ષઘદૉ ગ્ઊ ફૉડષગ ઼રAલી ઇધષી ઇલ દગફૂગૂ ઼અમઅુપદ ઼રAલીક રીડૉ ષણ્નળી
Fલૃુફુ઼બવ ગ્બ`ળૉ સફ ઞષીમનીળ ળઽૉ સૉ ફઽ-.
31. ઼ળગીળૂ/ઇપ ઼ળગીળૂ ઼અAધીરીઅ ભળઞ મ8ષદીઅ ઋરૉનષીળ્ઑ ઘીદીફી ષણી/ુષયીઙ Tીળી દૉકફૂ ઝૉ mી બીઅજ
ષહફૂ ગીરઙૂળૂફ્ દધી ષદfઅગ ઇઅઙૉફ્ ઇઽૉ ષીવ, ગ્ઉ ુસIીbરગ બઙવીઅ વૉષીરીઅ ઈષૉવ ઽ્લ દ્ દૉફૂ ુષઙદ
ળઞૃ ગળષીફૃઅ ળઽૉ સ.ૉ

=લૃુફ.ગુર>ળ
ષણ્નળી રઽીફઙળબીુવગી.

દી.૨૭-૩૩-૪૨૪૨.

