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Applications are invited from eligible candidates belonging to Officers under the Central 

Government or State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or 

Agricultural Universities or recognised research institutions or semi-Government or 

autonomous or statutory organisations for filling up of one post of Farm Superintendent 

[General Central Service, Group ‘B’ Gazetted in Level-7 of pay matrix (Rs. 44900-142400) in 

the pay matrix] at Farm Machinery Training and Testing Institutes, Biswanath Chariali 

(Assam) a subordinate office under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department 

of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare on deputation (including short term 

contract) basis urgently. Complete details about eligibility conditions including format of 

application, place of posting etc. are available on the website of Department of Agriculture 

and Farmers Welfare website www.agricoop.nic.in, and the website of Farm Machinery 

Training and Testing Institutes fmttibudni.gov.in/ nrfmtti.gov.in/ srfmtti.dacnet.nic.in/ 

nerfmtti.nic.in

Application (in triplicate) in prescribed proforma with complete details/documents should be 

forwarded through proper channel to the Deputy Secretary (M&T), Room No. 143, 

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers 

Welfare, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi - 110001  within a period 

of 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News.

No.12-1/2019-M&T (Admn.)

Government of India

Ministry of Agriculture and Farmers Welfare

Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare

VACANCY CIRCULAR
ADVERTISEMENT No. NERFMTTI/01/2022

-sd/-
DIRECTOR

NERFMTTI, BISWANATH

જજ પર જાતીય સતામણીનો આરોપ મૂકનાર જજ બહાલ 
ભાસકર નયૂઝ | નવી દિલહી 

મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટના તતકાલીન જજ પર 
્યૌનઉતપીડનનો આરોપ મૂકી રાજીનામું 
આપનાર મહહલા જજને સુપ્રીમકોરટે 
રાહત આપી છે. રોચની કોર્ટના જસ્રસ 
એલ.નાગેશ્વર રાવ અને જસ્રસ બી.આર.
ગવઈની બેનચે મહહલા જજને નોકરીમાં બહાલ 
કરી દીધાં છે. કોરટે કહું કે મહહલા જજનું 

રાજીનામું ્વવૈસ્છક નથી પણ બળજબરીથી 
લેવા્યું હતું. કોરટે આ ચુકાદો મહહલા જજ 
દ્ારા બહાલીની માગને લઈને દાખલ અરજી 
પર આપ્યું હતું. 

જસ્રસ રાવે કહું કે મહહલા જજનું 
રાજીનામું ઐસ્છક ન કહી શકા્ય એરલા મારે 
તેમનું રાજીનામું ્વીકારવાનો મધ્યપ્રદેશનો 
હાઈકોર્ટનો આદેશ રદ કરવામાં આવે છે. 
મહહલા જજને 2014થી ફરીવાર બહાલીનો 

આદેશ આપવામાં આવે છે. તેમને એડડશનલ 
ડડસ્રિકર જજના પદે બહાલ કરવામાં આવે. 
મહહલા જજને 2014થી અત્યાર સુધીનો 
પગાર તો નહીં મળે પણ તેની અસર હનવૃહતિ 
પછીના લાભો પર નહીં થા્ય. 

ખરખેર 2014માં ગવાહલ્યરમા ંતહનેાત 
મહહલા એડીજેએ મધ્યપ્રદશે હાઈકોર્ટના જજ 
પર જાતી્ય સતામણીનો આરોપ મકૂ્યો હતો. 
તેના પર મહહલા જજની રિાનસફર ગવાહલ્યરથી 

બહાર કરી દવેાઈ હતી. તને ેખોરુ ંગણાવતા 
મહહલા જજ ે15 જલુાઈ 2014ના રોજ રાજીનામું 
આપી દીધુ ંહતુ.ં તનેા પછી આ મામલો સસંદમાં 
પહોં્્યો હતો. રાજ્યસભાના સભાપહતએ 
જજીસ ઈનકવા્યરી એકર હઠેળ આરોપોની 
તપાસ માર ેત્રણ સભ્યોની સહમહતની રચના 
કરી હતી. સહમહતએ હાઈકોર્ટ જજન ેસકલનચીર 
આપતા 15 ડડસમેબર 2017ના રોજ ડરપોર્ટ 
રાજ્યસભામાં રજ ૂક્યયો હતો.

મધયપ્રિેશની મદહલા 
જજને સુપ્રીમથી રાહત
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