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ગજુરાત રાજય બીજ નિગમ લિ., 
(રાજય સરકારન ું સાહસ) 

'બીજ ભવન' સેકટર-૧૦-અ, ગાુંધીનગર. 
જાહરેાત ક્રમાુંક: ગ .રા.બી.નન.લિ./          /૨૦૧૭ 
(વેબસાઈટ એડ્રસે: http://ojas.gujarat.gov.in)  

   

 ગ જરાત રાજય બીજ નનગમ લિ., ગાુંધીનગર દ્દારા નીચે દર્ાાવેિી જગ્યાઓ ઉપર અરજદાર પસુંદગી 
કરવા માટે ઓન િાઈન અરજીઓ મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે http://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઈટ 
ઉપર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૩:૦૦ કિાક)થી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૭ (રાત્રીના ૨૩:૫૯ કિાક સ ધી) દરમ્યાન 
અરજી કરવાની રહરેે્. ઉમેદવારે પોતાનો તાજેતરનો પાસપોટા  સાઈઝનો (૧૫ KB) અને સહીનો નમ નો (૧૫ KB) 
સાઈઝથી વધે નહીં તે રીતે જે.પી.જી.ફોમેટમાું સ્કેન કરી ઓનિાઈન અરજીમાું અપિોડ કરવાનો રહરેે્. ઉમેદવારે 
પોતાની બધી જ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત, નવરે્ષ િાયકાત, અન ભવ, વય અને વયમયાાદામાું છુટછાટ પરીક્ષા 
પધ્ધનતની નવગતો, ઓનિાઈન અરજી કરવાની પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેની અરજી કરવાની િગતી સુંપિૂા 
સ ચનાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઈટ ઉપર વાુંચી સમજી ત્યાર બાદ જ ઓનિાઈન અરજી કરવાની રહરેે્. 
 

ક્રમ જગ્યાન ું નામ 
ક િ 

જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહિાઓ માટે 

અનામત જગ્યાઓ 

ક િ 
જગ્યાઓ 
પૈકી  

ક િ 
જગ્યા
ઓ પૈકી  

લબન 
અનામત 

(સામાન્ય) 

સામાજીક 
અને 

રૈ્ક્ષલિક 
રીતે પછાત 

અન સ લચત 
જાનત 

અન સ લચત 
જન જાનત 

લબન અનામત 

(સામાન્ય) 
સામાજીક 
અને 

રૈ્ક્ષલિક 
રીતે પછાત 

અન સ લચત 
જાનત 

અન સ લચત 
જન જાનત 

શારીરરક 
અશકતતા 

માટે અિામત 

 

માજી સૈનિક 
માટે 

અિામત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

૧ બ્ાુંચ મેનેજર (વગા-૨)  ૩ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ 
સીનીયર બીજ  

અનધકારી  (વગા-૨) 
૪ ૩ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૩ બીજ અનધકારી (વગા-૨) ૨૮ ૧૬ ૯ ૩ ૦ ૫ ૩ ૧ ૦ ૨ ૦ 

૪ મદદનીર્ (વગા-૩) ૧ ૧                                ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ 
અપર ડીવીઝન કિાકા-
કમ  કેર્ીયર (વગા-૩) 

૧૧ ૭ ૩ ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 

 

નોંધ:-  (૧) અન .જાનત, અન .જનજાનત, સામાજીક અને રૈ્ક્ષલિક રીતે પછાત ના ઉમેદવારો લબન-અનામત જગ્યા 
      માટે અરજી કરી ર્કરે્ અને તેઓને લબન-અનામતના ધોરિો િાગ  પડરે્.   
 

(૨) જાહરેાતમાું દર્ાાવેિ જગ્યાઓની સુંખ્યામાું વહીવટી જરૂરીયાત પ્રમાિે વધ-ઘટ થવાની ર્કયતાઓ છે 

    જે બાબતનો નનગમનો નનિાય આખરી રહરેે્. 
 (૩) જાહરેાતમા દર્ાાવેિ તમામ જગ્યાઓ િેલખત પહરક્ષામાું મેળવેિ ગ િના આધારે ભરવાની થાય છે. તે 
      માટે મૌલખક ઇન્ટરવ્ય  િેવામાું આવરે્ નહહ.       



2 

  

 

 

ઉપરોક્ત જગ્યાની ભરતી માટે ઉમેદવારોની જરૂરી રૈ્ક્ષલિક િાયકાત, અન ભવ, ઉંમર 
તથા અન્ય નવગતો નીચે દર્ાાવેિ છે.  

 

૧ ૧ જગ્યાન ું નામ  બ્ાુંચ મેનેજર (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે-રૂ.૫૪૦૦ ન ું નનમણ ુંક સમયેન ું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્ત ત જગ્યાની ભરતી નનયમો અન સાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાની છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ગિવામાું આવરે્. 
ગ .રા.બી.નન.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારના હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ  પડરે્ નહીં.  

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય ય નનવનસિટીની એગ્રોનોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અને જીનેટીક્સ, 
પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન અથવા  
સીડ ટેકનોિોજીની અન સ્નાતક ડીગ્રીમાું ઓછામાું ઓછો  બીજો વગા ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્.  
    અથવા 
માન્ય ય નનવનસિટીની કૃનષમાું  ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાની સ્નાતકની પદવી  
અથવા એગ્રોનોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અને જીનેટીક્સ, પ્િાન્ટ પેથોિોજી, 
એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન અથવા  સીડ ટેકનોિોજીની 
અન સ્નાતકની ડીગ્રી અને એગ્રીકલ્ચર રીસચા અથવા   એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન 
સવીસ અથવા એગ્રીકલ્ચર એજ્ય કેર્ન પૈકી કોઈપિ કે્ષત્રમાું પાુંચ વષાનો 
અન ભવ અથવા એગ્રીકલ્ચર રીસચા, એગ્રીકલ્ચર એજ્ય કેર્ન, એગ્રીકલ્ચર 
એકસ્ટેન્ર્ન સવીસ, સોઈિ કન્ઝરવેર્ન અને સીડ પ્રોડકર્ન /માકેટીંગ/ 
રીસચાનો આર્રે  પાુંચ વષાનો સુંય ક્ત અન ભવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્.  

 ૫ કોમ્પ્ય ટરની 
જાિકારી  

અરજદાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાઈ મ જબ કોમ્પ્ય ટરના ઉપયોગની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગ જરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંને ભાષાન ું પ રત  ું જ્ઞાન હોવ ું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારનો અજમાયર્ી સમય બે વષાનો રહરેે્.  

૨ ૧ જગ્યાન ું નામ  સીનીયર બીજ અનધકારી (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૬૦૦ ન  નનમણ ુંક સમયેન ું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્ત ત જગ્યાની ભરતી નનયમો અન સાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાની છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ગિવામાું આવરે્. 
ગ .રા.બી.નન.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારના હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ  પડરે્ નહીં. 
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 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય ય નનવનસિટીની એગ્રોનોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અને જીનેટીક્સ,  
પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન અથવા 
સીડ ટેકનોિોજી નવષય પૈકી કોઈપિ નવષય સાથે અન સ્નાતક ડીગ્રીમાું 
ઓછામાું ઓછો બીજો વગા ધરાવતો હોવો જોઈરે્.   

અથવા 
માન્ય ય નનવનસિટીની કૃનષની કોઈપિ ર્ાખાની  ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાની  
સ્નાતકની પદવી ધરાવતો હોવો જોઈરે્ અને એગ્રીકલ્ચર રીસચા અથવા 
એગ્રીકલ્ચર એજ્ય કેર્ન અથવા એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન સવીસ અથવા સીડ 
પ્રોડકર્ન/માકેટીંગ/ રીસચાનો આર્રે ત્રિ વષાનો અન ભવ ધરાવતો હોવો 
જોઈરે્ અથવા એગ્રીકલ્ચર રીસચા, એગ્રીકલ્ચર એજ્ય કેર્ન, એગ્રીકલ્ચર 
એકસ્ટેન્ર્ન સવીસ, સોઈિ કન્જરવેર્ન અને સીડ પ્રોડકર્ન/માકેટીંગ/ રીસચાનો 
આર્રે ત્રિ વષાનો સુંય ક્ત અન ભવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્ય ટરની 
જાિકારી  

અરજદાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાઈ મ જબ કોમ્પ્ય ટરના ઉપયોગની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગ જરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંને ભાષાન ું પ રત  ું જ્ઞાન હોવ ું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારનો અજમાયર્ી સમય બે વષાનો રહરેે્.  

૩ ૧ જગ્યાન ું નામ  બીજ અનધકારી (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૪૦૦ ન  નનમણ ુંક સમયેન ું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્ત ત જગ્યાની ભરતી નનયમો અન સાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાની છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ગિવામાું આવરે્. પરુંત   
ગ .રા.બી.નન.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારના હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ  પડરે્ નહીં. 

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય ય નનવનસિટીની નવજ્ઞાન (કૃનષ)ની ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાની 
સ્નાતકની ડીગ્રી ધરાવતો હોવો જોઈરે્. જો ઉમેદવાર એગ્રોનોમી, પ્િાન્ટ 
બ્ીડીંગ અને જીનેટીક્સ, પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, 
એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્ન અથવા સીડ ટેકનોિોજી નવષય પૈકી કોઈપિ નવષયમાું 
માન્ય ય નનવનસિટીની અન સ્નાતક પદવી ધરાવતો હરે્ તો તેને પ્રાધાન્ય 
આપવામાું આવરે્.  

 ૫ કોમ્પ્ય ટરની 
જાિકારી                               

અરજદાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાઈ મ જબ કોમ્પ્ય ટરના ઉપયોગની પાયાની જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગ જરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંને ભાષાન ું પ રત  ું જ્ઞાન હોવ ું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારનો અજમાયર્ી સમય બે વષાનો રહરેે્.  
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૪ ૧ જગ્યાન ું નામ  મદદનીર્ (વગા-૩)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૨૦૦, પાુંચ વષા હફકસ પગાર ૧૩૫૦૦ 

બેલઝક +૧૫૦૦ ખાસ માનસક ભથ્ ું તથા ૧૫૦૦ વાનષિક વધારો.  
 ૩ ઉંમર પ્રસ્ત ત જગ્યાની ભરતી નનયમો અન સાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાની છે ઉંમર 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ગિવામાું આવરે્. ગ .રા.બી.નન.લિ., 
હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારના હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા િાગ  પડરે્ નહીં.    

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય ય નનવનસિટીની આટાસ/ સાયન્સ/ કોમસા/ કાયદાનાું અન સ્નાતક 
ડીગ્રી સાથે પબ્િીક લિનમટેડ કુંપની અથવા સરકારી સાહસમાું એકાઉન્ટસ 
અથવા એડમીનીસ્રેર્ન ઈન એકાઉન્ટસ/ ફાઈનાન્સ/ એડમીનીસ્રેર્ન 
ડીપાટા મેન્ટનો ત્રિ વષાનો અન ભવ અથવા માન્ય ય નનવનસિટીની આટાસ/ 
સાયન્સ/ કોમસા/ કાયદાના સ્નાતકની બીજા વગાની પદવી સાથે પબ્િીક 
િીમીટેડ કુંપની અથવા સરકારી સાહસમાું એકાઉન્ટસ અથવા એડમીનીસ્રેર્ન 
ઈન એકાઉન્ટસ/ ફાઈનાન્સ/ એડમીનીસ્રેટીવ ડીપાટા મેન્ટનો પાુંચ વષાનો 
અન ભવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્ય ટરની 
જાિકારી  

અરજદાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાઈ મ જબ ્કોમ્પ્ય ટરના ઉપયોગની પાયાની જાિકારી ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગ જરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંને ભાષાન ું પ રત  ું જ્ઞાન હોવ ું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર પ્રથમ પાુંચ વષા સ ધીના હફક્સ વેતન પર રહરેે્.  

૫ ૧ જગ્યાન ું નામ  અપર ડીવીઝન કિાકા -કમ કેર્ીયર (વગા-૩)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૨૪૦૦ પાુંચ વષા હફકસ પગાર ૭૮૦૦  

બેલઝક +૨૨૦૦ ખાસ માનસક ભથ્ ું તથા ૧૫૦૦ વાનષિક વધારો. 
 ૩ ઉંમર પ્રસ્ત ત જગ્યાની ભરતી નનયમો અન સાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાની છે ઉંમર 

અરજી સ્વીકારવાની છેલ્િી તારીખના રોજ ગિવામાું આવરે્. ગ .રા.બી.નન.લિ., 
હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારના હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા િાગ  પડરે્ નહીં. 

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય ય નનવનસિટીની આટાસ/સાયન્સ/કોમસા/કાયદાની ઓછામાું ઓછો 
બીજા વગાની સ્નાતકની ડીગ્રી સાથે ક્િેરીકિ કેડરનો ત્રિ વષાનો અન ભવ 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્ય ટરની 
જાિકારી  

અરજદાર ગ જરાત મ લ્કી સેવા વગીકરિ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો, 
૧૯૬૭ ની જોગવાઈ મ જબ ્કોમ્પ્ય ટરના ઉપયોગની પાયાની જાિકારી ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓની 
જાિકારી  

ઉમેદવારને ગ જરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંને ભાષાન ું પ રત  ું જ્ઞાન હોવ ું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર પ્રથમ પાુંચ વષા સ ધીના હફક્સ વેતન પર રહરેે્.  
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જાહરેાતની સામાન્ય જોગવાઈ:- 
 

૧. નાગહરકત્વ :- 
 અરજદાર ભારતનુું િાગરરકત્વ ધરાવતાું હોવાું જોઈએ.  
 

૨. ભરેિા અરજીપત્રક:- 
 

 

(૦૧)  જો એક કરતા વધ ુસુંવગગ/જગ્યા માટે અરજી કરવાિી હોય તો દરેક સુંવગગ માટે અિગ અિગ અરજી 
 કરવાિી રહશેે અિે પ્રત્યેક અરજી સાથ ેફી નિયમ મજુબ ભરવાિી રહશેે. 
(૦૨)  અરજીિી અલિમ િકિ નવચારણામાું િેવામાું આવશ ેિહી. 
(૦૩)  અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો માટે જાહરેાતમાું અિામત જગ્યાઓ દશાગવેિ િ હોય ત્યાું આવા ઉમેદવારો
 લબિઅિામત જગ્યા  માટે અરજી કરી શકશ ેઅિ ેતેિ ેલબિઅિામતિા ધોરણો િાગ ુપડશે. 
(૦૪)  જાહરેાતમાું મરહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત િ હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાું મરહિા ઉમેદવારો 
 અરજી કરી શકે છે. 
(૦૫)  જાહરેાતમાું જે તે કેટેગરીમાું કુિ જગ્યાઓ પૈકી મરહિા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અિામત હોય 
 ત્યારે મરહિા ઉમેદવારો અિામત જગ્યાઓ નસવાયિી બાકી રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવારો માટે 
 અિામત છે તેમ ગણવાનુું િથી, આ જગ્યાઓ પર પરુૂષ તેમજ મરહિા ઉમેદવારો પસુંદગી માટે નવચારણા 
 થઇ શકે છે, પરુૂષ તેમજ મરહિા  ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. (દા.ત. કુિ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી ૦૩ જગ્યા 
 મરહિા ઉમેદવારો માટે અિામત છે પરુંત ુબાકી રહતેી ૦૭ જગ્યા સામ ેમરહિા ઉમેદવાર પણ પસુંદગી 
 પામી શકે છે.) 
(૦૬)  જાહરેાતમાું માત્ર મરહિા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અિામત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમાું પરુૂષ ઉમેદવાર 
 અરજી કરી શકે છે કેમ કે મરહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ધ િ થાય તો આ જગ્યાઓ પર પસુંદગી માટે પરુૂષ 
 ઉમેદવારોિી નવચારણા થઇ શકે છે. પરુંત ુજે જગ્યાઓ મરહિા ઉમેદવારો માટે જ અિામત હોય અિ ેતે 
 જગ્યા ઉપર મરહિા ઉમેદવારો પરેુપરુા પસુંદગી પામે /જેટિીસુંખ્યામાું પસુંદગી પામે તો તેમિે જ પ્રથમ 
 નવચારણામાું િેવાિા થશ ેઅિ ેકોઇ મરહિા ઉમેદવાર પસુંદ િ થાય કે ઓછા મરહિા ઉમેદવાર પસુંદ 
 થાય તો તેટિા પ્રમાણમાું પરુૂષ ઉમેદવારોિ ે ધ્યાિમાું િેવામાું આવશે. (દા.ત. કુિ ૧૦ જગ્યા મરહિા 
 ઉમેદવાર માટે અિામત છે અિ ે૦૮ મરહિા ઉમેદવાર પસુંદ થાય છે તો ૦૨ પરુૂષ ઉમેદવારો પસુંદગી 
 પામી શકે છે.) 
 

૩. જન્મતારીખ:- 
 

(૧)  જન્મ તારીખિા પરુાવા માટે એસ.એસ.સી બોડગ દ્વારા અપાયેિ એસ.એસ.સી."ઈ” પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રાખવામાું આવશે. (જન્મ તારીખિો દાખિો કે શાળા છોડયાનુું પ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે િહીં). પરુંત ુઆ 
પ્રમાણપત્રમાું દશાગવેિ જન્મતારીખ ખોટી હોવાનુું ઉમદેવાર જણાવે તો સક્ષમ અનધકારીએ આપેિ વય 
અિ ેઅનધવાસિા પ્રમાણપત્રિી પ્રમાલણત િકિ મોકિવાિી રહશેે. આ પ્રમાણપત્રમાું અનધકૃત અનધકારીએ 
સ્પષ્ટપણ ેજણાવેિ હોવુું જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેિી પરીક્ષાનુું મળુ પ્રમાણપત્ર તપાસેિ છે 
અિ ેપોતાિી સમક્ષ રજુ કરવામાું આવેિ પરુાવાઓિે આધારે ઉમેદવારિી સાચી જન્મતારીખ …………… 
છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષાિા પ્રમાણપત્રમાું દશાગવેિ જન્મતારીખ કરતાું જુદી છે તેવ ુ
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માિવાિે પરુત ુું કારણ છે. ઉમેદવારે રજુ કરેિ વય અિ ે અનધવાસનુું પ્રમાણપત્ર તેિી નવશ્વસિીયતા 
(credibility)િા આધારે સ્સ્વકાર કે અસ્સ્વકારિો નિણગય નિગમ  દ્વારા િેવામાું આવશ.ે  

(૨)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાું દર્ાાવેિ જન્મતારીખમાું પાછળથી કોઇપિ કારિસર ફેરફાર થઈ ર્કરે્ નહી. 
 

 

૪. વયમયાાદા:- 
 

(૧)  વયમયાગદા માટેિી ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિી ગણવામાું આવશ.ે 

(૨)  જાહરેાતમાું ઉપિી વયમયાગદા આપવામાું આવેિ છે, તેમાું િીચે મજુબિી છૂટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

 

૧ મળુ ગજુરાતિા અિસલુચત જાનત, અનસુલુચત 
જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત 
વગગિા ઉમેદવારો(જાહરેાતમાું જે અિામત 
વગગિી જગ્યાઓ હશે ત ે અિામત વગગિા 
ઉમેદવારોિે જ ઉપિી વયમયાગદામાું છુટછાટ 
મળવાપાત્ર છે.)  

પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪૫ વષગિી વયમયાગદામાું)  

૨ લબિ અિામત મરહિા ઉમેદવારો  પાુંચ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪૫ વષગિી વયમયાગદામાું) 
૩ મળુ ગજુરાતિા અિસલુચત જાનત, અનસુલુચત 

જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત 
વગગિા મરહિા ઉમેદવારો(જાહરેાતમાું જે 
અિામત વગગિી જગ્યાઓ હશે તે અિામત 
વગગિા ઉમેદવારોિે જ ઉપિી વયમયાગદામાું 
છુટછાટ મળવાપાત્ર છે.)  

દસ વષગ ( આ છુટછાટમાું, મરહિા માટેિી છુટછાટ કે 
જે પાુંચ વષગિી છે, તેિો સમાવેશ થઈ જાય છે, 
વધમુાું વધ ુ૪૫ વષગિી મયાગદામાું છુટછાટ મળશે.)    

૪ શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો (જોગવાઈ-૦૯માું આપેિ નવગતિે આધીિ):- શારીરરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો કે જેઓ હિિચિિિી અશકતતા O.L. (One leg affected)  અથવા 
O.A. (One Arm affected) કે જેઓ B L અિ ેboth leg(HH) શ્રવણિી ખામી જેઓ ૪૦% કે તેથી વધ ુ
પરુંત ુ૭૫%  સધુીિી કક્ષાિા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો હોય તેઓિે જ મેડીકિ બોડગિા 
તબીબી પ્રમાણપત્રિ ેઆધીિ ૧૦ વષગ સધુીિી છૂટછાટ મળવાપાત્ર રહશેે. આ નસવાય અન્ય શારીરરક 
અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરવાિે પાત્ર િથી. 

૫ જે અરજદારો ગજુરાત રાજય બીજ નિગમ લિ., માું િોકરીમાું ચાલ ુ હોય અિે અરજી કરે તો તેવા 
કેસોમાું મહત્તમ વયમયાગદા િાગ ુ પડશે િહીં. ગજુરાત સરકારિા મલુ્કી સેવા વગીકરણ અિે 
ભરતી(સામાન્ય) નિયમો-૧૯૬૭ મજુબ જે છુટછાટ આપવામાું આવે છે તે ધ્યાિે િેવાિી રહશેે. 

 

૫. રૈ્ક્ષલિક િાયકાત:- 
 
 

 

(૧)  અરજદાર જાહરેાતમાું દશાગવેિ શૈક્ષલણક િાયકાત અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ધરાવતાું 
 હોવા જોઈએ. 
(૨)  અરજદારે શૈક્ષલણક િાયકાત માન્ય યનુિવનસિટી /સુંસ્થામાુંથી મેળવિે હોવી જોઇએ. 



7 

  

(૩)  નિગમ દ્દારા માુંગવામાું આવે ત્યારે ઉમેદવારે અરજી સાથ ેમાન્ય યનુિવનસિટી/ સુંસ્થા ગણુ પત્રક (બધા 
 વષો/સેમેસ્ટર) અિ ેપદવી પ્રમાણપત્રોિી સ્વયું પ્રમાલણત િકિ રજુ કરવાિી રહશેે. 
(૪) જાહરેાતમાું દશાગવેિ િાયકાતિી સમકક્ષ િાયકાત ઉમેદવાર ધરાવે છે તેવો તમેિો હક્કદાવો હોય તો 
 આવા ઉમેદવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત કરતા આદેશો/અનધકૃતતાિી નવગતો આપવાિી રહશેે. 
(૫) જે રકસ્સામાું ઉમેદવારિા ગણુ પસગન્ટાઈિમાું હોય તે પસગન્ટેજમાું રૂપાુંતર કરી અરજી ફોમગમાું દશાગવવાિા 
 રહશેે. (આ માટે પસગન્ટાઈિમાુંથી પસગન્ટેજમાું રૂપાુંતર કરવા માટેિો સક્ષમ ઓથોરીટીિો આધાર પરુો 
 પાડવાિો રહશેે.)  
 
 

૬. અન ભવ:-  
 
 

(૧) માુંગેિ અનભુવ,અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખ સધુીિો ગણવામાું આવશે. 
(૨) ઉમેદવારે અરજીમાું જે અનભુવ દશાગવેિ હોય તેિા સમથગિમાું અનભુવિો સમયગાળો (રદવસ,માસ,વષગ) 
 તથા બજાવેિ ફરજોિો પ્રકાર/મેળવેિ અનભુવિી નવગતો સાથેનુું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુરહશેે. આવુું 
 પ્રમાણપત્ર સુંસ્થાિા િેટરપડે પર સક્ષમ સત્તાનધકારીિી સહી અિે તારીખ સાથેનુું રજુ કરવાનુું રહશેે. 
(૩) ઉમેદવારે રજુ કરેિ અનભુવિા પ્રમાણપત્રમાું પાછળથી કોઈ ફેરફાર કરવાિી નવિુંતી માન્ય રાખવામાું 
 આવશે  િહીં. અરજી કયાગ પછી અનભુવિા િવા પ્રમાણપત્રો સ્વીકારવામાું આવશે િહીં. 
(૪) અંશકાિીિ, રોજજિંદા વેતિદાર,એપ્રેન્ટીસશીપ,તાિીમી,આમુંનત્રત ફેકલ્ટી તરીકે ઉમેદવારે મેળવેિ અનભુવ 
 માન્ય તરીકે ગણતરીમાું િવેામાું આવશ ેિરહિં. 
 

 

૭.  અન સ લચત જાનત, અન સ લચત જનજાનત, સામાજજક અને રૈ્ક્ષલિક રીતે પછાત વગા :  
 

(૧)  મળુ ગજુરાતિા અિસલુચત જાનત, અનસુલુચત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગિા 
 ઉમેદવારોિે જ અિામત વગગિા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મળશ.ે 
(૨) અિસલુચત જાનત,અનસુલુચત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ પૈકી ઉમેદવાર જે વગગિા 

હોય તેિી નવગતો અરજીપત્રકમાું અચકુ આપવી.  
 (૩)  ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાું સુંબુંનધત કોિમમાું જે તે અિામત કક્ષા દશાગવેિ િહી હોય, તો પાછળથી 
 અિામત વગગિા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવાિો હક્ક દાવો માન્ય રાખવામાું આવશે િહીં. 
(૪)  અિામત વગગિો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાું સક્ષમ અનધકારી દ્વારા નિયત 
 િમિુામાું આપવામાું આવિે જાનત પ્રમાણપત્રિી િકિ અરજી સાથ ે અચકુ સામેિ કરવાિી રહશેે. 
 અરજીપત્રક સાથ ે જાનત પ્રમાણપત્રિી િકિ સામેિ િહીં હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાું આવશે 
 િહી. અિ ેઅરજીપત્રક રદ થવાિે પાત્ર બિશ.ે 
(૫)  સામાજજક અિ ેશૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારોિે અિામતિો િાભ જો તેઓિો સમાવેશ “ઉન્નત 
 વગગમાું” િહી થતો હોય તો જ મળવાપાત્ર થશે. 
(૬) સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવાર ઉન્નતવગગમાું સમાવેશ િ થતો હોવા અંગેનુું 
 સામાજજક ન્યાય અિે અનધકારરતા નવભાગિા તા.૦૬-૦૨-૧૯૯૬િા ઠરાવથી નિયત થયેિ પરરનશષ્ટ(ક) 
 (ગજુરાતીમાું)િા િમિુામાું પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે. આ પ્રમાણપત્ર જાહરેાતમાું દશાગવેિ 
 સમયગાળાનુું હોવુું જોઇએ. પરરણીત મરહિા ઉમેદવારોએ આવુું પ્રમાણપત્ર તેમિા માતા-નપતાિી આવકિા 
 સુંદભગમાું રજુ કરવાનુું રહશેે,  જો આવા ઉમેદવારોએ  તેમિા પનતિી આવકિા સુંદભગમાું આવ ુપ્રમાણપત્ર 
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 રજુ કરેિ હશ ેતો તેમિી અરજી રદ કરવામાું આવશ.ે આ પ્રમાણપત્ર તા.૧/૪/૧૫થી તા.૩૧/૩/૧૬િા 
 સમયગાળાિી આવકિે ધ્યાિે િઈ, અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખ સધુીમાું મેળવેિ હોવુું જોઈએ. 
 અરજી સાથ ેપરરનશષ્ટ(ક) િા બદિ ેએિેક્ષર-A (અંિેજીમાું) રજુ કરેિ હશ ેતો પણ અરજી રદ કરવામાું 
 આવશ.ે કેમ કે Annexure-A ભારત સરકાર હઠેળિી િોકરી માટેનુું છે. જો ઉમેદવારે આ પ્રમાણપત્ર 
 (પરરનશષ્ટ (ક) અરજીસાથે રજુ કરેિ િહીં હોય તો તેઓિી અરજી અમાન્ય ગણવામાું આવશ ે અિ ે
 લબિઅિામત જગ્યા માટે પણ નવચારણામાું િેવામાું આવશ ેિહીં. 
(૭)  સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજુબ અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારો લબિઅિામત વગગિા ઉમેદવારોિી 
 સાથે નિયત ધોરણો (અથાગત વયમયાગદા, અિભવુિી િાયકાત, લબિઅિામત વગગિા ઉમેદવારો માટે 
 અપિાવેિ હોય તેિા કરતા વધ ુ નવસ્તતૃ કરેિ અન્ય ક્ષેત્ર) માું છૂટછાટ િીધા નસવાય પોતાિી 
 ગણવુત્તાિા આધારે પસુંદગી પામે તો લબિઅિામત જગ્યાિી સામ ેગણતરીમાું િેવાિા થાય છે. 
(૮)  ઉમેદવારે અરજીમાું જાનત અંગે જે નવગત દશાગવેિ હશ ેતેમાું પાછળથી ફેરફાર કરવાિી નવિુંતી માન્ય 
 રાખવામાું આવશ ેિહીં. 
 

 

૮. ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 

 

(ક)  ક્રમ-૩ સામ ેદશાગવેિી બીજ અનધકારી જગ્યાઓ પૈકી બે જગ્યા શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારથી 
 ભરવાિી રહશેે. શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજીપત્રકમાું નવગતો આપવાિી રહશેે. 
(ખ)  શારીરરક અશક્તતા ૪૦% કે તેથી વધ ુઅિે ૭૫% સધુીિી હોય તેવા ઉમેદવારિ ેજ શારીરરક અશક્તતાિો 

િાભ મળવાપાત્ર રહશેે. શારીરરક અશક્તતાિો િાભ મેળવવા ઇચ્છતા ઉમેદવારે O.L. (One leg affected) 
અથવા O.A. (One Arm affected)  અથવા  BL (Both leg affected) અથવા HH (Hearing handicap) તે 
પૈકીિી કઇ શારીરરક અશક્તતા છે તે દશાગવવુું.  

(ગ)  શારીરરક અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે તેિા સમથગિમાું સામાન્ય વહીવટ નવભાગિાતા.૧-૧૨-૨૦૦૮ િા 
 પરરપત્ર ક્રમાુંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નિયત થયેિ િમિુામાું સરકારી હોસ્સ્પટિિા સનુપ્રટેન્ડન્ટ 
 /નસનવિ સર્જિ/મેડીકિ બોડગ દ્વારા આપવામાું આવિે પ્રમાણપત્રિી િકિ અરજી સાથ ેઅચકુ મોકિવાિી 
 રહશેે. જો પ્રમાણપત્રિી િકિ સામેિ કરવામાું િહીં આવેિ હોય તો તે પાછળથી સ્વીકારવામાું આવશ ે
 િહીં શારીરરક અશક્તતા ઉમેદવાર તરીકેિો િાભ મળવાપાત્ર થશે િહીં. 
 

૯. માજી સૈનનક:- 
 
 

(૧)  માજી સૈનિક ઉમેદવારોએ અરજીપત્રક તથા પરરનશષ્ટમાું નવગતો આપવાિી રહશેે. 
(૨)  માજી સૈનિક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બકુિી િકિ અરજીપત્રક સાથ ેઅચકુ મોકિવાિી રહશેે. 
(૩) ક્રમ-૫ સામે દશાગવેિી અપર ડીવીઝિ કિાકગ-કમ કેશીયર (વગગ-૩) જગ્યાઓ પૈકી એક જગ્યા માજી સૈનિક 

ઉમેદવારિે િશ્કરમાું બજાવેિ સેવા ઉપરાુંત બીજા ત્રણ વષગ (વધમુાું વધ ુ૪૦ વષગિી મયાગદામાું) છુટછાટ 
મળશે. 

 

 

૧૦. મહહિા અરજદાર:- 
 

 મરહિાઓિી અિામત જ્ગગ્યાઓ માટે જો યોગ્ય મરહિા ઉમેદવાર ઉપિબ્ધ િહીં થાય તો તેિી જગ્યા જે તે 
કક્ષાિા (category) પરુુષ ઉમેદવારોિે ફાળવી શકાશે. 
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 જો ઉમેદવારિો સમાવેશ અિામત વગગ,માજી સૈનિક, શારીરરક અશક્તતા, મરહિા કે નવધવા પૈકીિા 
નવકલ્પો પૈકી એકથી વધ ુ નવકલ્પોમાું થતો હોય તેવા રકસ્સામાું તેિ ેિાગ ુપડતા નવકલ્પો પૈકી જેમાું વધ ુિાભ 
મળવાપાત્ર હશ ેતે મળશ.ે 
 
 

૧૧.  નવધવા અરજદાર:- 
 
 

(૧)  અરજદાર નવધવા હોય તો અરજીપત્રકમાું ત ેકૉિમ સામ ે“હા” અવશ્ય િખવુું અન્યથા “િાગ ુપડતુું િથી” 
 એમ દશાગવવુું. 
(૨)  નવધવા ઉમેદવારે જો પિુ:િગ્િ કરેિ હોય તો અરજીપત્રકમાું તે કૉિમ સામ ે“હા” અચકુ િખવુું અન્યથા 
 “િાગ ુપડતુું િથી” એમ દશાગવવુું. 
(૩)  નવધવા ઉમેદવારે પિુ:િગ્િ કરેિ િ હોય અિ ે નવધવા ઉમેદવાર તરીકે િાભ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તો 
 અરજી સાથે પિુ:િગ્િ કરેિ િથી તેવી એરફડનેવટ રજુ કરવાિી રહશેે.  
(૪)  ગજુરાત સરકાર, સામાન્ય વહીવટ નવભાગિા તા.૩૧/૮/૨૦૦૪િા પરરપત્ર ક્રમાુંક: સીઆરઆર-૧૦૯૬-
 ૨૨૧૩-ગ-૨િી જોગવાઈ મજુબ નવધવા ઉમેદવારિ ે સરકારિી પ્રવતગમાિ જોગવાઈ મજુબ તેઓિ ે
 સ્પધાગત્મક પરીક્ષમાું મેળવેિા ગણુિા મળેિ ગણુમાું પાુંચ ટકા ગણુ ઉમેરવામાું આવશે. 
 
 

૧૨.  ના વાુંધા પ્રમાિપત્ર:- 
 

(૧)  ગજુરાત સરકારિા સરકારી/અધગ સરકારી/સરકાર હસ્તકિા કોપોરેશિ/કુંપિીઓમાું સેવા બજાવતાું 
 અનધકારીઓ/કમગચારીઓ નિગમિી જાહરેાતિા સુંદભગમાું બારોબાર અરજી કરી શકશ ે અિ ે તેિી જાણ 
 ઉમેદવારે પોતાિા નવભાગ/ ખાતા/ કચેરીિે અરજી કયાગિી તારીખથી રદિ-૭માું અચકુ કરવાિી રહશેે. 
 જો ઉમેદવારિા નિયોક્તા તરફથી અરજી મોકિવાિી છેલ્િી તારીખ બાદ ૩૦ રદવસમાું અરજી કરવાિી 
 પરવાિગી િહીં આપવાિી જાણ કરવામાું આવશ ેતો તેઓિી અરજી િામુંજુર કરી ઉમેદવારી રદ કરવામાું 
 આવશ.ે 
(૨)  કેન્ર સરકારિી અથવા અન્ય કોઇપણ રાજ્ય સરકારિી િોકરીમાું હોય તેવા ઉમેદવારે ખાતા મારફત 
 અરજી મોકિવાિી રહશેે અથવા આ અરજી સાથ ે નિમણુુંક અનધકારીનુું િા વાુંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું 
 રહશેે.  
(૩)  પ્રમાણપત્રોિી ખરાઈ માટેિી રૂબરૂ મિુાકાત સમયે ઉમેદવારે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાું આવિે િા 
 વાુંધા પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાનુું રહશેે.  
 

૧૩.  ગેરિાયક ઉમેદવાર:- 
 

 ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/અધગસરકારી/સરકાર 
 હસ્તકિી સુંસ્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરિાયક ઠરાવેિ હોય તો તેિી નવગત અરજીપત્રકમાું 
 આપવાિી રહશેે. જો ઉમેદવારિો ગેરિાયકિો સમય ચાલ ુહશ ેતો આવા ઉમેદવારિી અરજી રદ થવાિ ે
 પાત્ર બિશ.ે 
 

૧૪. ફરજજયાત નનવનૃત, ર ખસદ, બરતરફ:- 
 

 ઉમેદવારિ ે સરકારી સેવા/ સરકાર હસ્તકિી કુંપિી કે બોડગ કોપોરેશિમાુંથી ક્યારેય પણ ફરજજયાત 
 નિવનૃત, રુખસદ,કે બરતરફ કરવામાું આવેિ હોય તો અરજીપત્રકમાું તેિી નવગત આપવાિી રહશેે. 
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૧૫. િેલખત પરીક્ષા :- 
  

         િેલખત પરીક્ષા સુંભનવત પણે માચગ ૨૦૧૭ દરનમયાિ આયોજીત થશ ેપરીક્ષા તારીખ ગ.ુરા.બી.નિ.લિ.,િી 
 વેબસાઈટ તથા દૈનિક વતગમાિ પત્રમાું જાહરેાત આપી જાણ કરવામાું આવશે.  
 
અભ્યાસ ક્રમ :  
  
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

૧૬. પસુંદગી પ્રહકયા:-   
 

 ઉમેદવારોિી જે તે સુંવગગમાું પસુંદગી માટે મળેિ ગણુિા આધારે મેરીટ લિસ્ટ તૈયાર કયાગ બાદ  
ઉમેદવારોિ ેઅસિ દસ્તાવજેોિી ચકાસણી માટે રુબરુ બોિાવવામાું આવશે, ઉમેદવારોિા દસ્તાવેજોિી ચકાણી 
કયાગ બાદ જે તે જગ્યા માટે જરુરી તમામ િાયકાતો સુંતોષતા ઉમેદવારોનુું આખરી મેરીટ િીસ્ટ તૈયાર કરવામાું 
આવશે. 

 

૧૭. માત્ર પ્રમાિપત્રોની ખરાઈ માટેની મ િાકાત:- 
 

(૧) રૂબરૂ મિુાકાત નિગમિી કચેરી ખાતે જ િેવામાું આવશે. ઉમેદવારે પોતાિા ખચે ઉપસ્સ્થત થવાનુું રહશેે 
(૨) રૂબરૂ મિુાકાતિા રદવસે રૂબરૂ મિુાકાતિા પત્રમાું દશાગવવામાું આવેિ અસિ પ્રમાણપત્રો રજુ કરવાિા 
 રહશેે. જો ઉમેદવારિા અસિ પ્રમાણપત્ર રજુ કરશે િરહિં તો તેઓ નિયરુકત માટે પાત્ર બિશે િહીં તેિી 
 ખાસ િોંધ િેવી.  
 

 

૧૮. નીચે દર્ાાવ્યા મ જબની અરજીઓ રદ કરવામાું આવરે્. (આ યાદી માત્ર દષટાુંત સ્વરૂપ છે જે સુંપિૂા 
નથી.) 
 

(૧) ઓિિાઈિ મસુદા મજુબ અરજી કરેિ િ હોય.  
(૨) અરજીમાું દશાગવેિ નવગતો અધરુી કે અસુંગત હોય.  
(૩) અરજીમાું ઉમેદવારે સહી અપિોડ કરેિ િ હોય. 
(૪) અરજી ફેકસથી અથવા ઈ-મેઈિથી મોકિાવિે હોય. 
(૫) અરજીમાું પાસપોટગ સાઈઝિો ફોટોિાફ અપિોડ કરેિ િ હોય. 
(૬) અરજી સાથે પરેુપરુી ફી ભરેિ િ હોય. 

ક્રમ સુંવગા અભ્યાસ ક્રમ(સીિેબસ) 
૧ બ્ાન્ચ મેનેજર (વગા-૨) એનેક્ષર – A – ભાગ-૧ અને  

        ભાગ-૨  સીનીયર બીજ અધીકારી (વગા- ૨) 
બીજ અધીકારી (વગા-૨) 

૨ મદદનીર્ (વગા-૩) એનેક્ષર - B     
 અપર ડીવીઝન કિાકા -કમ કેર્ીયર (વગા-૩) 

3 િેલખત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સ ચનાઓ તથા નવગતવાર માહહતી  એનેક્ષર – C 
મ જબ રહરેે્.  
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(૭) અિસલુચત જાનત, અનસુલુચત જિજાનત, સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ અિ ે શારીરરક 
 અશક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારે અરજીપત્રક સાથે સક્ષમ અનધકારી દ્દારા અપાયેિ પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ 
 કરેિ િ હોય. 
(૮) માજી સૈનિક ઉમેદવારે રડસ્ચાર્જ બકુિી િકિ રજુ કરેિ િ હોય.  
(૯) સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગિા ઉમેદવારે જાહરેાતમાું દશાગવેિ સમયગાળાનુું િોિ રક્રમીિેયર 
 પ્રમાણપત્ર રજુ કરેિ િ હોય. 
(૧૦) ઉમેદવારે શૈક્ષલણક િાયકાતિા સુંદભગમાું માકગશીટ/ પદવી પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ કરેિ િ હોય. 
(૧૧) જન્મ તારીખ માટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમાણપત્રિી િકિ રજુ કરેિ િ હોય. 
(૧૨) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમાું અનભુવ દશાગવેિ હોય ( જેિા આધારે પાત્રતા િક્કી કરવાિી થતી હોય) પરુંત ુ
 તેિા સમથગિમાું પ્રમાણપત્ર રજુ કરેિ િ હોય અથવા તો રજુ કરેિપ્રમાણપત્રમાું તેઓિો અનભુવિો 
 સમયગાળો, મળુપગાર, ફુિ પગાર અિે અનભુવિો પ્રકાર દશાગવેિ િહોય તથા સુંસ્થાિા િેટરપેડ ઉપર  
 િ હોય. 
 
 

૧૯. નનમણ ુંક:- 
 

(૧)  ઉપરિી જાહરેાત સુંબુંધમાું નિમણુુંક માટે પસુંદ થયેિા ઉમેદવારિ ે નિગમ દ્દારા જાણ કરવામાું 
આવશે.ઉમેદવારોએ અજમાયશી સમયગાળામાું કોમ્પ્યટુર અંગેિી સીસીસી /સીસીસી+ અથવા તેિી 
સમકક્ષ નિગમ િક્કી કરે તેવી પરીક્ષા પાસ કરવાિી રહશેે. 

(૨)  નિમણુુંક અંગેિો કોઇપણ પત્રવ્યવહાર નિગમ ધ્યાિે િશે ેિહીં. 
(૩)  ઉમેદવારે તેિી શૈક્ષલણક િાયકાત/અિભવુ/ઉંમર નવગેરેિા સમથગિમાું રજુ કરેિ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ 
 તબકે્ક અયોગ્ય  માલમુ પડશ ેતો તેિી ઉમદેવારી રદ થશે તેમજ ભિામણ બાદિી નિમણુુંક પણ રદ 
 થવાિ ે પાત્ર રહશ.ે અિે આવા  અરજદાર ભારતીય ફોજદારી ધારા હઠેળિી કાયગવાહીિે પાત્ર થશે, જેથી 
 ઉમેદવારિે સિાહ આપવામાું આવે છે કે, તેમણ ેરજુ કરેિા પ્રમાણપત્રો ખબુ જ ચોકસાઈથી પણૂગ રીતે 
 ખરાઈ કયાગ બાદ જ નિગમમાું રજુ કરવા. 
(૪)  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર નિગમિી કોઈપણ શાખા-કચેરીમાું નિમણુુંક/બદિી પાત્ર રહશેે.  

 

 

૨૦. ગેરવતાણ ુંક અંગે દોનષત ઠરેિા ઉમેદવારો નવર ધ્ધ પગિાું:-  
  

 ઉમેદવારોિ ેઆથી ચેતવણી આપવામાું આવ ેછે કે તેઓએ અરજીપત્રકમાું કોઇપણ પ્રકારિી ખોટી મારહતી 
દશાગવવી િહી, તેમજ આવશ્યક મારહતી છુપાવવાિી િહી, ઉપરાુંત તેઓએ રજુ કરેિ અસિ દસ્તાવેજો કે તેિી 
પ્રમાણીત િકિમાું કોઇપણ સુંજોગોમાું સધુારો અથવા ફેરફાર અથવા બીજા કોઇપણ ચેડાું કરવા િરહ અથવા 
તેઓએ આવા કોઈ ચેડાું કરેિ/બિાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા િરહ, જો એકજ બાબતિા બે કે તેથી વધ ુદસ્તાવેજો 
અથવા તેિી પ્રમાલણત િકિમાું કોઇપણ પ્રકારિી અચોકસાઈ અથવા નવસુંગતતા જણાય તો ત ે નવસુંગતતાઓ 
બાબતિી સ્પષ્ટતા રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવાર નિગમ દ્વારા દોનષત જાહરે થયિે હોય અથવા થાય તો, 

(૧)  તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યતા પ્રા્ત કરવા, 
(ર)  િામ બદિીિ ેપરીક્ષા આપવી,  
(૩)  કોઇ અન્ય વ્યરકત દ્વારા છળકપટથી કામપણૂગ કરાવ્યુું હોય,  
(૪)  બિાવટી દસ્તાવેજો રજૂ કયાગ હોય,  
(પ)  અગત્યિી બાબત છુપાવવા અથવા દોષમકુ્ત અથવા ખોટા નિવેદિો કરેિ હોય,  
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(૬)  તેઓિી ઉમેદવારી અંગે કોઇપણ અનિયનમત કે અનલુચત ઉપાયોિો સહારો િીધો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનલુચતસાધિો જેવા કે મોબાઈિ, કેિક્યિુેટર કે અન્ય ઈિેક્ટ્રોોિીક ડીવાઈઝ 

સાથે િાવવાિા રહશેે િહીં. 
(૮)  ઉત્તરવહીમાું અશ્િીિ ભાષા કે અનશષ્ટ બાબતો સહીતિી અસુંગત બાબતો રજુ કરેિ હોય, 
(૯)  પરીક્ષાખુંડમાું કોઇપણ રીતિી ગેરવતગણુુંક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવારિી જવાબવાહીિી 

િકિકરવી, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપિી તેવા કોઇપણ છાપેિ કે હસ્તલિલખત સારહત્યિી મદદથી 
અથવા વાતચીત દ્વારા કે કોઇ સાુંકેનતક રીતે િકિ કરવા કે અન્ય ઉમેદવારોિે િકિ કરાવવાિી 
ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગરેરીતી આચરવા માટે, 

(૧૦)  નિગમ દ્વારા પરીક્ષાિી કામગીરી અંગે નિયકુ્ત થયિેા કમગચારીઓિ ે પજવણી કરવી, કોઇપણ 
પ્રકારિી શારીરરક ઈજા પહોંચાડવી વગેરે કૃત્ય કરવા કે કરાવવા તેણે પ્રયત્િ કયો હોય કે સીધી 
અથવા આડકતરી રીતે નિગમ પર દબાણ િાવિાર ઉમેદવાર િીચે દશાગવિે નશક્ષા ઉપરાુંત 
આપો આપ ફોજદારી કાયગવાહીિે પાત્ર બિશે.  

 

 

(ક)  નિગમ દ્દારા આવા પસુંદગીિા ઉમેદવાર તરીકે ગેરિાયક ઠરાવી શકાશે, અિ ે/અથવા 
(ખ)  જો સરકારી સેવામાું અગાઉથી જ હોય તો તેિા નવરુધ્ધ સમલુચત નિયમો અનસુાર 

નશસ્તભુંગિા પગિાું િઇ શકાશે. 
 

૨૧. ઓનિાઈન અરજી કરવાની તથા ફી ભરવાની રીત:- 
 

આ જાહરેાતિાું સુંદભગમાું નિગમ દ્વારા ઓિ િાઈિ જ અરજી સ્વીકારવામાું આવશે. અરજદાર 
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૩.૦૦કિાક)થી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૭ (રાત્રીના ૨૩:૫૯ કિાક) સધુીમાું 
http://ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે િીચે  મજુબિા 
Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવાિા રહશેે. Confirmation Number મળ્યા પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 

(૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.gujarat.gov.in પર જવુું. 
(૨) Apply On line Click કરવુું. 
 આ પ્રમાણે click કરવાથી (1) More Details તથા (2) Apply Now બટિ દેખાશે. સૌપ્રથમ More Details 
 પર Click કરીિે જાહરેાતિી બધી જ નવગતોિો અભ્યાસ ઉમેદવારે કરવો અિ ે ત્યારબાદ Apply Now 
 બટિ રકિક કરવુું. 
(૩) તેિી િીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format દેખાશે.Application Format માું સૌ પ્રથમ 
 “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં િાિ ફુદરડી (*) નિશાિી હોય તેિી નવગતો ફરજજયાત 
 ભરવાિી રહશેે.) “Personal Details” માું જ્યાું Mobile Number અિ ે email ID માગ્યા છે, તેિી નવગત 
 િખવી જેથી જરૂર જણાયે નિગમ ઉમેદવારિે મારહતગાર કરી શકે. 
(૪) Personal Details ભરાયા બાદ Educational Details ભરવા માટે Educational Details પર click કરવુું. અિે 
 પોતાિી શૈક્ષલણક નવગતો ભરવી. 
(૫) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૬) Experience Details પર “click” કરવુું. અિે Experience Details ભરવી.વધ ુExperience ઉમેરવા માગતા 
 હોય તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૭) તેિી િીચે “Self declaration”માું Yes / No પર click કરવુું. 
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(૮)  હવે save પર “click” કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવારિો Application Number generate 
 થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીિે રાખવાિો રહશેે. અિે હવે પછી આ જાહરેાતિા સુંદભગમાું નિગમ સાથેિા 
 કોઈપણ પત્ર વ્યવહારમાું દશાગવવાિો રહશેે. 
(૯) જો આપિી અરજીપત્રકમાું કોઇ સધુારા વધારા કરવાિા હોય તો Edit Applicationમાું જઇિે કરી શકાશે, 
 આ સનુવધા અરજી Confirm કરતાું પહિેા ઉપિબ્ધ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગયા પછી/બાદ 
 આ સનુવધા ઉપિબ્ધ રહશેે િહીં.  
(૧૦)  હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાું upload photo પર click કરો અહીં તમારો application  number type કરો 
 અિ ે  તમારી Birth date type કરો. ત્યારબાદ ok પર click કરો. અહીં, photo અિ ે signature upload 
 કરવાિા છે. (ફોટાનુું માપ ૫ સે.મી.ઊંચાઇ અિે૩.૬ સે.મી પહોળાઈ અિે signature નુું માપ ૨.૫ 
 સે.મી.ઊંચાઇ અિે૭.૫ સે.મી પહોળાઈ રાખવી) (photo અિ ે signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો 
 photo અિે signature jpg Format માું (10 KB) સાઇઝ થી  વધારે િહીં તે રીતે Computer માું હોવા 
 જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File િા સ્ક્રીિમાુંથી જે ફાઇિ. jpg Formatમાું 
 તમારો photo store  થયેિ છે તે ફાઇિિ ેત્યાુંથી Select   કરો અિે  “Open” Button  િે click કરો. હવ ે
 “Browse” Button િી બાજુમાું “Upload Button” પર Click કરો હવે બાજુમાું તમારો photo દેખાશે. હવે 
 આજ રીતે signature પણ upload  કરવાિી રહશેે. 
(૧૧) હવે પેજિા ઉપરિા ભાગમાું “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application number” તથા 
 Birth  Date  Type  કયાગ બાદ Ok  પર click  કરવાથી ત્રણ (૩) બટિ  Ok “Application preview”  
 પર click  કરી  પોતાિી અરજી જોઈ િેવી. અરજીમાું  સધુારો કરવાિો  જણાય તો Edit Application  
 ઉપર click કરીિે સધુારો કરી િેવો. અરજી confirm કયાગ પહિેાું કોઈપણ પ્રકારિો  સધુારો થઈ શકશે 
 િહીં. જો અરજી સધુારવાિી જરૂર િ જણાય તો જ confirm application પર click કરવુું. confirm 

 application પર click કરવાથી ઉમેદવારિી અરજીઓ નિગમમાું online સ્વીકાર થઈ જશે. 
 અહી“confirmation number generate” થશે. જે હવે પછીિી બધી જ કાયગવાહી માટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવારે 
 સાચવવાિો રહશેે. confirmation number  નસવાય કોઈપણ પત્રવ્યવહાર કરી શકાશે િહીં. Confirm થયેિ 
 અરજીપત્રકિી નપ્રન્ટ અચકુ કાઢી રાખવી. 
(૧૨)  સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારે ભરવાિી થતી ફી સુંદભે “Print Challan" ઉપર ક્િીક કરીિે નપ્રન્ટેડ 
 ચિણિી િકિ  કાઢવાિી રહશેે. આ નપ્રન્ટેડ ચિણિી િકિ િઈિે િજીકિી કોમ્પ્યટુર સનુવધા ધરાવતી 
 પોસ્ટ ઓફીસમાું જવાનુું  રહશેે. પોસ્ટ ઓફીસમાું રૂ.૨૪૦/- પરીક્ષા ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટિ સનવિસ ચાર્જ 
 તેમજ  મળુ ગજુરાતિા અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાું  રૂ.૧૨૦/-પરીક્ષા ફી +  રૂ.૧૨/- 
 પોસ્ટિ  સનવિસ ચાર્જ ભરવાિો રહ ેછે. તા.૯/૩/૨૦૧૭ સધુીિા પોસ્ટ ઓફીસિા કામકાજિા સમય સધુીમાું 
 ભરવાિી રહશેે.  રાજ્યિા અિામત વગગિા ઉમેદવારે ફી ભરવાિી રહશેે.અિે ફી ભયાગ અંગેનુું ચિણ 
 મેળવવાનુું રહશેે. આ ચિણ તથા confirm  થયેિ અરજીપત્રક ઉમેદવારે પોતાિી પાસે સાચવીિે 
 રાખવાિા રહશેે. અિે જ્યારે નિગમ દ્દારા મુંગાવવામાું આવે ત્યારે જ અરજીપત્રક બીડાણો સરહત તથા ફી 
 ભરેિા ચિણિી િકિ સાથે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકિવાિા રહશેે.અથવા નિગમિી વડી 
 કચેરીમાું રૂબરૂ આપી જવાિા રહશેે.   
(૧૩) દરેક જગ્યા માટે ઉમેદવારે એક જ અરજી કરવી. આમ છતાું, સુંજોગોવસાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એકથી વધ ુ

અરજી કરેિ હશે. તો છેલ્િી કન્ફમગ થયિે અરજી, તેિી સાથે  નિયતફી ભરેિ હશે.તો તે માન્ય ગણાશ ે 
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અિે અગાઉિી અરજી રદ ગણવામાું આવશે. અગાઉ અરજી સાથે ભરેિ ફી છેલ્િી કન્ફમગ થયેિ અરજી 
સામે ગણવામાું આવશે  િહીં.  

 જો ઉમેદવારે છેલ્િી કન્ફમગ થયેિ અરજી, તેિી સાથે  નિયત ફી ભરેિ િહીં હોય, તો આવા ઉમેદવારિી 
નિયત ફી સાથેિી કન્ફમગ થયેિ છેલ્િી અરજી માન્ય ગણવામાું આવશે.જો ઉમેદવારે એકથી વધ ુઅરજી 
કરેિ હશે.તો તે રીફુંડ કરવામાું આવશે િહીં. દરેક જગ્યા માટે ઉમેદવારે અિગ-અિગ અરજી કરવાિી 
રહશેે.   

(૧૪)  અરજી ફી;- 
(૧) સામાન્ય કેટેગરીિા ઉમેદવારે પોસ્ટ ઓફીસમાું રૂ.૨૪૦/- પરીક્ષા ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટિ સનવિસ ચાર્જ 
 ભરવાિો રહશેે, અિે ફી ભયાગ અંગેનુું ચિણ મેળવવાનુું રહશેે 
(૨) મળુ ગજુરાતિા અિામત કક્ષાિા ઉમેદવારોએ પોસ્ટ ઓફીસમાું રૂ.૧૨૦/- પરીક્ષા ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટિ 
 સનવિસ ચાર્જ ભરવાિો રહ ેછે 
(૩) ફી ભયાગ વગરિી અરજી રદ થવાિે પાત્ર છે. ફી ભરેિ િહીં હોય  તેવા ઉમેદવારિે કોઈપણ સુંજોગોમાું 
 પ્રાથનમક કસોટી પરીક્ષામાું બેસવા દેવામાું આવશે િહીં.આ ફી ફકત પોસ્ટ ઓફીસ દ્દારા જ સ્વીકારવામાું 
 આવશ,ે રોકડમાું, ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી ઈન્ન્ડયિ પોસ્ટિ ઓડગર સ્વરૂપમાું આ ફી સ્વીકારવામાું આવશે િહીં, 
 જેિી ઉમેદવારોએ ખાસ િોંધ િેવી. 
(૧૫) ઉમેદવારોિે ખાસ  જણાવવાનુું  કે, અરજીપત્રક તથા પ્રમાણપત્રોિી  ચકાસણી  દરમ્પયાિ ઉમેદવાર  આ 
 જગ્યાિા ભરતી  નિયમો, તથા જાહરેાતિી જોગવાઈઓ મજુબ િાયકાત ધરાવતા િથી. તેમ માલમુ પડશે 
 તો તેમિી ઉમેદવારી કોઈપણ તબકે્ક રદ કરવામાું આવશે. 
(૧૬) અરજીપત્રક સાથે માુંગવામાું આવે ત્યારે જોડવાિા આવશ્યક પ્રમાણપત્રોિી યાદી (આ યાદી ફકત 
 ઉમેદવારોિે મદદરૂપ થવા માટે છે. અથગઘટિિા પ્રસુંગે જાહરેાતિી જોગવાઈ તથા પરીક્ષા નિયમોિી 
 જોગવાઈ ધ્યાિ િેવાિી  રહશેે. 

૦૧ એક જગ્યા માટે એક અરજી કરવી. 
૦૨ એસ.એસ.સી.બોડગિા પ્રમાણપત્રિી િકિ કે જેમાું જન્મ તારીખ દશાગવેિ હોય. 
૦૩ ઉમેદવારે િામમાું ફેરફાર કરેિ હોય તો તેિા પરુાવાિી િકિ 
૦૪ સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગ અિે અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જિજાનત, માટે 

સક્ષમ અનધકારી દ્દારા અપાયેિ પ્રમાણપત્રિી િકિ 
૦૫ સામાજજક અિે શૈક્ષલણક રીતે પછાત વગગિા અરજદારોએ જાહરેાતમાું જણાવ્યાું મજુબ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરવાિી છેલ્િી તારીખ સધુીમાું ઈસ્ય ુ થયેિ િોિ 
રક્રમીિેયર પ્રમાણપત્ર િમિુા ’ક ‘ મજુબ ગજુરાતીમાું આવત ુપ્રમાણપત્ર બીડવુું. અંિેજીમાું 
આપવામાું આવતુું Annexure-A માન્ય િથી. 

૦૬ શારીરરક રદવ્યાુંગતા ધરાવતા અરજદાર માટે સક્ષમ અનધકારી દ્દારા અપાયેિ તબીબી 
પ્રામાણપત્રિી િકિ (સા.વ/નવ.િા પરરપત્રથી નિયત થયેિ િમિુા મજુબ) 

૦૭ શૈક્ષલણક િાયકાતિાું સુંદભગમાું જાહરેતમાું દશાગવેિ નવધાશાખા સ્િાતક/ અનસુ્િાતક પદવીિા 
અંનતમ વષગ ગણુપત્રક/પદવી પ્રમાણપત્રિી િકિ 

૦૮ સક્ષમ અનધકારી દ્દારા આપવામા આવેિ અનભુવિા પ્રમાણપત્રિી િકિ(જેમાું સુંસ્થાિા 
િેટરપેડ (૧)ધારણકરેિ જગ્યા (૨)અનભુવિો સમયગાળો (૩)અનભુવિો પ્રકાર (૪) 
પગારિી નવગત વગેરે નવગતોિો ઉલ્િખે થયેિ હોવો જોઈએ 
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૦૯ સરકારી કમગચારીિા રકસ્સામાું રૂબરૂ મિુાકાતિા સમયે સક્ષમ અનધકારી દ્દારા નિયત િમિુામાું 
આપવામાું આવિે ‘િા-વાુંધા’ પ્રમાણપત્રિી િકિ અચકુ રજુ કરવાિી રહશેે. અન્યથા રૂબરૂ 
મિુાકાતમાું પ્રવેશ મળશ ે િહી.(સા.વ.નવ.તા.૦૮/૧૧/૧૯૮૯િા પરરપત્રથી નિયત થયેિ 
િમિુા મજુબ) 

૧૦ નવધવા ઉમેદવારિા રકસ્સામાું બીજા િગ્િ કરેિ િથી તેવુું સોગુંદિામુું 

 

  આ તબકે્ક ઉમેદવારોનુું ખાસ ધ્યાિ દોરવામાું આવે છે કે અનભુવે એમ જણાય છે કે અરજીપત્રક 
સાથે લબડવાિા લબડાણો/પ્રમાણપત્રો વગેરે અંગ ેપરુતી કાળજી ઉમેદવારો દ્દારા િવેામાું આવતી હોતી િથી. 
ઉમેદવારોિે જણાવવામાું આવેિ પ્રમાણપત્રો પૈકી કોઈક પ્રમાણપત્રો બીડવાિા રહી જતા હોય છે કે 
પ્રમાણપત્રો જાહરેાતમાું આપેિી સચુિા મજુબિા હોતાું િથી આવા પ્રસુંગોએ નિગમિે તેઓિી અરજી રદ 
કરવી પડ ેછે. આ પ્રકારિી બાબત આપિા કેસમાું િ બિે તે માટે અરજી, નિગમમાું રજુ કરતાું પહિેાું આ 
અંગે પરુતી કાળજી રાખી, ચકાસણી કરીિે જ તે અરજી સાથે આપિા તરફથી રજુ કરવામાું આવે તે જોવા 
જણાવવામાું  આવે છે.   

 
                    
                       વહીવટી સુંચાિક, 
              ગજુરાત રાજય બીજ નિગમ લિ., 
                   ગાુંધીિગર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



16 

  

 

 

  



17 

  

 

 

 

 

 

  



18 

  

  

એનેક્ષર-A (ભાગ-૧) 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ િી. ગાુંધીિગર 

બ્ાન્ચ મેનેજર, સીનીયર બીજ અનધકારી તથા બીજ અનધકારી વગગ-૨િી જગ્યા પર ભરતી માટેિી 
સુંભનવત પ્રાથનમક કસોટીમાું ભાગ-૧ અિે ભાગ-૨િાું ૧૮૦ નમિીટ િાું સુંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રિો અભ્યાસક્રમ. 

ભાગ-૧ સામાન્ય અભ્યાસ  

માધ્યમ :- ગ જરાતી    પ્રશ્નોની સુંખ્યા-૧૦૦           ગ િ-૧૦૦ 

૧ ગજુરાતિી ભૌગોલિક, આનથિક અિે સામાજજક ભગૂોળ 
૨ ગજુરાતિો  સાુંસ્કૃનતક વારસો-સારહત્ય,કિા,ધમગ અિે સ્થાપત્યો  
૩ ભારતિી ભગૂોળ- ભૌગોલિક, આનથિક, સામાજીક, ખેતી, કુદરતી સુંશાધિો અિે વસ્તી અંગે બાબતો 
૪ નવશ્વ ભગૂોળિી ભૌગોલિક સામાન્ય મારહતી 
૫ ભારતનુું બુંધારણ: 

(૧)આમખુ (૨)મળૂભતૂ અનધકારો અિે ફરજો (૩)રાજ્યિીનતિા માગગદશગક નસદ્વાુંતો (૪) સુંસદિી રચિા 
(૫)રાષ્ટ્રોપનતિી સત્તા (૬)રાજ્યપાિિી સત્તા (૭)ન્યાયતુંત્ર (૮)અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જિ જાનત 
અિે સમાજિા પછાત વગો માટેિી જોગવાઈઓ (૯)એટિી જિરિ (૧૦) િીનત આયોગ (૧૧)પુંચાયતી 
રાજ (૧૨)િાણાપુંચ (૧૩) બુંધારણીય સુંસ્થાઓ–ચુુંટણીપુંચ સુંઘિોક સેવા અયોગ, રાજ્ય સેવા આયોગ 
કોમ્પ્ટ્રોોિર અિે ઓરડટર જિરિ 

૬ ભારતિી અથગવ્યવસ્થા  
૭ ભારતિો ઈનતહાસ 
૮ સામાન્ય નવજ્ઞાિ, પયાગવરણ તથા ઇન્ફમેશિ એન્ડ કોમ્પયનુિકેશિ 
૯ સામાન્ય બૌનધક ક્ષમતા કસોટી 
૧૦ ખેિ જગત  
૧૧ મારહતી(મેળવવાિો)અનધકાર અનધનિયમ-૨૦૦૫ 
૧૨ ગજુરાતી વ્યાકરણ  

(૧)જોડણી (૨)સમાિાથી/નવરુદ્ધાથી શબ્દો (૩)સુંનધ (૪)સમાસ (5)રૂરઢપ્રયોગો અિે કહવેતો 
૧૩ English Grammar  

1. Tense, Gerund and Participles 

2. Agreement between verb and Subject, Order of words, punctuations etc. 

3. Usage of Articles, Nouns, Pronouns, Adjective, Prepositions, auxiliaries, conjunctions and 

    question tag. 

4. Idioms and phrasal verbs. 

5. Active and Passive Voice. 

6. Common Errors of Usage. 

૧૪ પ્રાદેનશક, રાષ્ટ્રોીય અિે આંતરરાષ્ટ્રોીય મહત્વિા બિાવો 
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એનેક્ષર-A (ભાગ-૨) 
ગ જરાત રાજ્ય બીજ નનગમ િી. ગાુંધીનગર 

બ્ાન્ચ મેનેજર, સી.બીજ અનધકારી તથા બીજ અનધકારી વગગ-૨િી જગ્યા પર ભરતી માટેિી સુંભનવત 
પ્રાથનમક કસોટીમાું ભાગ-૧ અિે ભાગ-૨િાું ૧૮૦ નમિીટિાું સુંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રિો અભ્યાસક્રમ. 
 

ભાગ-૨ : નવષયને િગતા પ્રશ્ન પત્રના અભ્યાસ ક્રમની નવગતો 
 English                                              100 Question      marks-200 

1  Important and Contribution of agriculture in state and National economy. 

2 Characteristics of different Agro-climatic zones of the state and their cropping Systems. 

3 Characteristics of monsoon in different part of the state Effect of environment on crop production alternative cropping 

System, in irregular monsoon. 

4 Classification of Soil of Gujarat, their physical, biological chemical properties. Measures for improving and 

maintenance of their fertility and productivity. Soil conservation programmer. 

5 Organic Farming uses of Organic measure and bio-fertilizer in crop production. Importance of organic element to 

maintain physical properties of Soil. Conservation programme. 

6 Essential element for the plant growth, their function and role. Nutrient movement in plant, integrated nutrient 

management. 

7 Benefit of crop rotation, intensive cropping, multiple cropping, inter and mix cropping, system. Improve package of 

practices of main crops in irrigated and non-irrigated conditions.  

8 Improved variety of cereals, legumes, cotton, oilseeds, Vegetable and fruit crops and cash crops cultivated in the State. 

9 Importance of tissue culture and genetic engineering in the crop improvement and crop productivity.  

10 Seed production programme for the cereals, oil-seeds, legumes and cash crops in the Gujarat State. Seeds certification, 

foundation and certified Seed production, intellectual property rights.  

11 Concept of minimum and zero tillage. 

12 Value addition and preservation of Vegetable, flower and fruits. 

13 Irrigation projects, its classification, irrigation system and water requirement of main crops. Scope and role of drip and 

sprinkler irrigation in the agriculture.  

14 Crops diseases and pest, its control measures, integrated pest and diseases management, biological control. Precaution 

in use of pesticide residues of pesticides and tolerance limits. Quarantine laws and its implementation Use of plant 

protection appliances and their maintenance.  

15 Stored grain pests, their damage symptoms and central measures, precaution for storage of grains. 

16 Important breeds of indigenous and exotic cow and buffaloes, sheep, goat and poultry. Role of artificial insemination 

in livestock improvement. 

17 Project and policies of the State government for development of Agriculture and related field. Different project, 

Scheme, plans for development of Agriculture sector.  

18 Objectives, Organization structure and implementation of the project-ATMA, principles of Broad based Extension 

(BBE). 

19 Use of information technology in the field of Agriculture extension for spreading Agriculture technology. 

20 Advantage and limitations of training and visit system Mass Communication, group Contact, Symposium, Workshop, 

Seminar & Conference. 

21 Agriculture research Centre’s in the State and their role in seed improvement programme and improved Agriculture 

practices.  

22 Pollution and its impact on environment. 

23 Natural resources, their Conservations, Social issues and the environment, environment protection act.  

24 Principles of plant physiology, its importance in Agriculture, Photosynthesis and crop productivity, post-harvest 

physiology, Nutrition, absorption, Translocation, Metabolism, respiration, growth and development in plant.  

25 Deficiency symptoms in plant due to micro-nutrients. Cause and its remedy.  

26 Principles of Agriculture economics and its utility in Agriculture. Production function, laws of returns. Risk and 

Uncertainty in Agriculture, crop insurance, assessment of crop losses, crop insurance advantages and limitations in 

application. Insurance and Credit Guarantee Corporation of India.  

27 Type of hybridization, role of genetic engineering in the development of the new varieties Development and  
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એનેક્ષર-B  

ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિ. ગાુંધીિગર 

મદદનીર્,  અપર ડીવીઝન ક્િાકા  કમ કેર્ીયર વગગ-૩ િી જગ્યા પર ભરતી માટેિી પરરક્ષાિી રૂપ 
રેખા તથા અભ્યાસક્રમ અનસુાર યોજવામાું આવશે. 

૧ િેલખત પરીક્ષાનુું હતે ુિક્ષી પ્રકારનુું સામાન્ય જ્ઞાિનુું પ્રશ્નપત્ર ૨૦૦ ગણુ અિે ૨ કિાકિાું સમય માટે રહશેે. 
સામાન્ય જ્ઞાિિા પ્રશ્નપત્રિો અભ્યાસક્રમ આ પ્રમાણે રહશેે. 
(૧)  સામાન્ય નવજ્ઞાિ, પયાગવરણ તથા ઇન્ફમેશિ એન્ડ કોમ્પયનુિકેશિ ટેકિોિોજી 
(૨)  ભારતનુું બુંધારણઃ આમખુ- મળુભતૂ અનધકારો અિે ફરજો- રાજનિતીિા માગગદશગક નસધ્ધાુંતો- 
 સુંસદિી રચિા - રાષ્ટ્રોપનતિી સત્તા, રાજયપાિિી સત્તા, ન્યાયતુંત્ર- અન.ુજાનત, અન.ુજિજાનત 
 અિે સમાજિા પછાત વગો માટેિી જોગવાઇઓ- એટિી જિરિ- િીતી આયોગ- િાણાું પુંચ- 
 બુંધારણીય સુંસ્થાઓ- ભારતનુું  ચ ૂુંટણી પુંચ, સુંઘિોક સેવા આયોગ, રાજય સેવા આયોગ, 
 કોમ્પ્ટ્રોોિર અિે ઓરડટર જિરિ  
(૩)  તાજેતરિા મહત્વિા પ્રાદેનશક, રાષ્ટ્રોીય, આંતરરાષ્ટ્રોીય મદૃુાઓ/બિાવો 
(૪)  ભારતિી ભગૂોળ- ભૌગોલિક, આનથિક, સામાજજક, ખેતી, કુદરતી સુંશાધિો અિે વસ્તી અંગેિી 
 બાબતો 
(૫)  ગજુરાતિો સાુંસ્કૃનતક વારસો-સારહત્ય, કિા, ધમગ અિે સ્થાપત્યો  
(૬)  સામાન્ય બૌનધક ક્ષમતાકસોટી 
(૭)  ખેિ જગત 
(૮)  ભારતિી રાજિીનત અિે અથગવ્ યવસ્ થા 
(૯)  પુંચાયતી રાજ 
(૧૦)  ભારતિો ઇનતહાસ 

૨ િેલખત પરરક્ષાિાું અભ્યાસક્રમમાું કુિ- ૧ પેપર રહશેે.  
(૧)  પેપર-૧, ગજુરાતી (સ્િાતક કક્ષા), ૧૦૦ ગણુ તથા સામાન્ય અભ્યાસ (ઈન્ટરનમડીયેટ કક્ષા), ૧૦૦ 
 ગણુ બુંિે થઈ એક પેપર કુિ -૨૦૦ ગણુનુું રહશે. 
 પેપર-૧ પ્રશ્નપત્રનુું સ્તર સ્િાતક કક્ષાનુું રહશેે તથા સામાન્ય અભ્યાસ ઈન્ટરનમડીયેટ કક્ષાનુું પેપર 
 સમય ૨ કિાકિો રહશેે.   
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એનેક્ષર-C  
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિ. ગાુંધીિગર 

િેલખત પરીક્ષા માટેની અગત્યની સ ચનાઓ તથા નવગતવાર માહહતી 
 

 િેલખત પરીક્ષામાું ઉમેદવારિે કોમ્પ્યરુાઈઝડ ખાસ પ્રકારિી જવાબવહી[O.M.R Answer Sheet] આપવામાું 
આવશે. પ્રશ્નપત્રિા બધા હતેિુક્ષી હશે. દરેક પ્રશ્નિાું જવાબમાું એ.બી.સી.ડી. અિે ઈ એમ પાુંચ નવકલ્પ 
આપવામાું આવશે. પાુંચમો નવકલ્પ E- “Not attempted” તરીકેિો રહશેે. જો ઉમેદવાર પ્રશ્નિો જવાબ 
આપવા િ ઇચ્છતા હોય તો આ નવકલ્પ E પસુંદ કરી શકશે.  
૩(૧)  ઉમેદવારે જે પ્રશ્નિાું જવાબ માટે જો પાુંચમો E- “Not attempted” એિકોડ કરેિ હશે તો તે પ્રશ્નિા 
 “શનૂ્ય”  ગણુ ગણાશે અિે તે પ્રશ્ન માટે કોઈ િેગેટીવ ગણુ કાપવામાું આવશે િહી તેથી ઉમેદવારે 
 સાચો નવકલ્પ શોધી જવાબવહી (O.M.R AnswerSheet) માું સબુંનધત પ્રશ્નિાું ક્રમ સામે આપિે 
 A.B.C.D.કે E િાું વત ુગળિે પરેૂપરુૂું ભરૂી/કાળી શાહીિી બોિપેિથી ડાકગ કરવુું. આ નસવાયિી 
 કોઈપણ કિરિી શાહીિી બોિપેિથી જવાબો આ્યા હશે તો તે જવાબવાહી તપાસવામાું આવશ ે
 િહી અિે આપોઆપ શનૂ્ય ગણુ આપવામાું આવશે. એકવાર ડાકગ કરેિ જવાબિે બદિી શકાશે 
 િહીં.  
૩(૨)  એક જ પ્રશ્ન માટે જો જવાબવહીમાું એકથી વધ ુ નવકલ્પ આપેિા હશે તો તે જવાબ માટે ગણુ 
 આપવામાું આવશે િરહ. 
૩(૩)  આ કસોટીમાું પ્રત્યેક ખોટા જવાબ, એકથી વધ ુજવાબિાું રકસ્સામાું તથા એકપણ નવકલ્પ એિકોડ 
 િહી કરવાિા રકસ્સામાું જે તે જવાબિા નિનિત ગ િના 0.૩ ગ િ કુિ મેળવેિ ગણુમાુંથી બાદ 
 કરવામાું આવશે એટિે કે ખોટા જવાબો માટે નેગેટીવ ગ િની બાબત ઉમેદવારે ધ્યાિે રાખવાિી 
 રહશેે. 
૩(૪)  ઉમેદવાર દ્વારા જવાબવાહી [O.M.R Answer Sheet] માું જો બેઠક િુંબર/પ્રશ્ન પસુ્સ્તકા િુંબર કે 
 પ્રશ્ન પસુ્સ્તકા સીરીઝ ખોટા િખવામાું આવશે કે આ બાબતે કોઈ ક્ષનત પણ આચરવામાું આવશે તો 
 તેવી જવાબવહીઓ તપાસવામાું આવશે િહીં. અિે આવા પ્રકારિી ક્ષનતઓ પરત્વે જો 
 જવાબવહી તપસ્યા બાદ પણ ક્ષનતઓ /અપણૂગતાઓ ધ્યાિે આવશે તો તેિા ઉમેદવારિે માત્ર 
 આવા કારણોસર પણ અસફળ જાહરે કરવામાું આવશે. જે અંગે પાછળથી કોઈ રજૂઆત/નવિુંતી 
 ધ્યાિે િેવામાું આવશ ેિહી. આથી તમામ ઉમેદવારોિે O.M.R Answer Sheetમાું ભરવાિી થતી 
 નવગતો સુંપણૂગપણ ે યોગ્ય રીતે ભરવા અિે એિકોડ [Encode] કરવા પરુતી ચીવટ અિે કાળજી 
 રાખવા ખાસ સચુિા આપવામાું આવે છે. 
૩(૫)  કોઈ ઉમેદવાર ધ્વારા અરજી પત્રકમાું માન્ય રમતગમતમાું પ્રનતનિનધત્વ કરેિ છે તેવી નવગત 
 દશાગવેિ હશે અિે પાછળથી આ નવગત શરતચકૂથી દશાગવેિ હતી કે તે અંગ ેિો પ્રમાણપત્ર રજુ 
 કરી શકે તેમ િથી તેવી રજૂઆત મળશે તો કોઈપણ સુંજોગોમાું માન્ય રાખવામાું આવશે િરહ. અિે 
 જો ઉમેદવાર પ્રાથનમક કસોટીમાું સફળ થયિે હશ ે તો પણ અરજી પત્રકમાું ખોટી નવગત 
 જણાવવાિા કારણોસર ઉમદેવારી રદ કરવામાું આવશે. જેથી ઉમેદવારે આ અંગે અંગત કાળજી 
 રાખવા સચુિા આપવામાું આવે  છે.  

 

 


