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ગજુરાત રાજય બીજ નિગમ લિનમટેડ  
(ગજુરાત સરકારનુું સાહસ) 

રજી.કચેરી: બીજ ભવિ, સેકટર િું.૧૦-એ, 
ગાુંધીિગર-૩૮૨૦૧૦. 

ટેિીફોિ િું. વહીવટ નવભાગ -૨૩૨૫૬૭૧૫ 
 

 

 

તાુંનિક-લબિતાુંનિક જગ્યાઓ  
સીધી ભરતીથી ભરવા બાબત અંગેિી ટુુંકી જાહરેાત  

      આ નિગમમ ાં િીચે મજુબિ  સાંવગગિી જગ્ય ઓ ભરવ િી થ ય છે 

ક્રમ  જગ્ય નુાં િ મ  કુલ 
જગ્ય  

સ મ ન્ય  સ .શૈ.પ. અ.જ.જા અ.જા. 

૧ બ્ર ન્ચ મેિેજર(વગગ-૨)- ૩ ૨ ૧ ૦ ૦ 

૨ સીિીયર બીજ અનિક રી (વગગ-૨)- ૪ ૩ ૧ ૦ ૦ 

૩ બીજ અનિક રી (વગગ-૨) ૨૮ ૧૬ ૯ ૦ ૩ 

૪ મદદિીશ (વગગ-૩) ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ 

૫ અપર ડીવીઝિ કલ કગ-કમ કેશીયર 
(વગગ-૩) 

૧૧ ૭ ૩ ૧ ૦ 

    ક્રમ-૧ થી ૫ સ મે ઉપર દશ ગવેલી જગ્ય ઓ મ ટે જે તે જગ્ય િી ભરતી નિયમો 
પ્રમ ણે ઉમેદવ રિી આવશ્યક શૈક્ષણણક લ યક ત, અનભુવ અિે નિયત વયમય ગદ  
તથ  અન્ય શરતો અિે અરજી કરવ નુાં ફોમગ વગેરેિી નવસ્તતૃ નવગતો વેબસ ઈટ 
https://ojas.gujarat.gov.in ઉપર મકેુલ છે, તો તેમ ાં નિર્દિષ્ટ  લ યક તો 
િર વત  ઉમેદવ રોએ પોત િી સાંપણૂગ નવગતો દશ ગવતી અરજી વેબસ ઈટ ઉપર 
મકેુલ નિયત િમિૂ મ ાં ઓિલ ઈિ અરજી મોડ મ ાં મોડી ત .૦૭/૦૩/૨૦૧૭ 
(ર ત્રીિ  ૨૩:૫૯ કલ ક)સિુીમ ાં કરવ િી રહશેે. ઓિલ ઈિ નિયત િમિુ મ ાં 
અપલોડ કરેલ અરજી નસવ ય મોકલેલ અરજીઓ ધ્ય િે લેવ મ ાં આવશે િહીં.  
                                                                      મેિેજીંગ ડીરેકટર  
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ગજુર ત ર જય બીજ નિગમ ણલ., 
(રાજય સરકારનુું સાહસ) 

'બીજ ભવિ' સેકટર-૧૦-અ, ગાુંધીિગર. 
જાહરેાત ક્રમાુંક: ગ.ુરા.બી.નિ.લિ./          /૨૦૧૭ 
(વેબસાઈટ એડ્રસે: https://ojas.gujarat.gov.in)  

   

 ગજુરાત રાજય બીજ નિગમ લિ., ગાુંધીિગર દ્દારા િીચે દર્ાાવેિી જગ્યાઓ ઉપર અરજદાર પસુંદગી 
કરવા માટે ઓિ િાઈિ અરજીઓ મુંગાવવામાું આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે https://ojas.gujarat.gov.inવેબસાઈટ 
ઉપર તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરિા ૧૩:૦૦કિાક)થી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૭ (રાિીિા ૨૩:૫૯ કિાક સધુી) દરમ્યાિ 
અરજી કરવાિી રહરેે્. ઉમેદવારે પોતાિો તાજેતરિો પાસપોટા  સાઈઝિો (૧૫ KB) અિે સહીિો િમિુો (૧૫ KB) 
સાઈઝથી વધે િહીં તે રીતે જે.પી.જી.ફોમેટમાું સ્કેિ કરી ઓિિાઈિ અરજીમાું અપિોડ કરવાિો રહરેે્. ઉમેદવારે 
પોતાિી બધી જ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત, નવરે્ષ િાયકાત, અનભુવ, વય અિે વયમયાાદામાું છુટછાટ પરીક્ષા 
પધ્ધનતિી નવગતો, ઓિિાઈિ અરજી કરવાિી પધ્ધનત, પરીક્ષા ફી વગેરે અંગેિી અરજી કરવાિી િગતી સુંપિૂા 
સચુિાઓ ઉપરોક્ત વેબસાઈટ ઉપર વાુંચી સમજી ત્યાર બાદ જ ઓિિાઈિ અરજી કરવાિી રહરેે્. 
 

ક્રમ જગ્યાનુું િામ 
કુિ 

જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહહિાઓ માટે 

અિામત જગ્યાઓ 

કુિ 
જગ્યાઓ 

પૈકી  

કુિ 
જગ્યા

ઓ પૈકી  

લબિ 
અિામત 

(સામાન્ય) 

સામાજીક 
અિે 

રૈ્ક્ષલિક 
રીતે પછાત 

અનસુલુચત 
જાનત 

અનસુલુચત 
જિ જાનત 

લબિ અિામત 

(સામાન્ય) 
સામાજીક 

અિે 
રૈ્ક્ષલિક 

રીતે પછાત 

અનસુલુચત 
જાનત 

અનસુલુચત 
જિ જાનત 

શ રીર્રક 
અશકતત  

મ ટે અિ મત 

 

મ જી સૈનિક 
મ ટે 

અિ મત  

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 

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

૨ 
સીિીયર 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 મદદિીર્ (વગા-૩) ૧ ૧                                ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૫ 
અપર ડીવીઝિ કિાકા-

કમ  કેર્ીયર (વગા-૩) 
૧૧ ૭ ૩ ૦ ૧ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ 

 

 

િોંધ:-  (૧) અન.ુજાનત, અન.ુજિજાનત, સામાજીક અિે રૈ્ક્ષલિક રીતે પછાત િા ઉમેદવારો લબિ-અિામત જગ્યા 
      માટે અરજી કરી ર્કરે્ અિે તેઓિે લબિ-અિામતિા ધોરિો િાગ ુપડરે્.   
 

(૨) જાહરેાતમાું દર્ાાવેિ જગ્યાઓિી સુંખ્યામાું વહીવટી જરૂરીયાત પ્રમાિે વધ-ઘટ થવાિી ર્કયતાઓ છે 

    જે બાબતિો નિગમિો નિિાય આખરી રહરેે્. 
 (૩) જાહરેાતમા દર્ાાવેિ તમામ જગ્યાઓ િેલખત પહરક્ષામાું મેળવેિ ગિુિા આધારે ભરવાિી થાય છે. તે 
      માટે મૌલખક ઇન્ટરવ્ય ુિેવામાું આવરે્ િહહ.       
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ઉપરોક્ત જગ્યાિી ભરતી માટે ઉમેદવારોિી જરૂરી રૈ્ક્ષલિક િાયકાત, અનભુવ, ઉંમર 
તથા અન્ય નવગતો િીચે દર્ાાવેિ છે.  

 

૧ ૧ જગ્યાનુું િામ  બ્ાુંચ મેિેજર (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે-રૂ.૫૪૦૦ નુું નિમણુુંક સમયેનુું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્તતુ જગ્યાિી ભરતી નિયમો અનસુાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાિી છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ગિવામાું આવરે્. 
ગ.ુરા.બી.નિ.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારિા હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ ુપડરે્ િહીં.  

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય યનુિવનસિટીિી એગ્રોિોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અિે જીિેટીક્સ, 
પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ અથવા  
સીડ ટેકિોિોજીિી અનસુ્િાતક ડીગ્રીમાું ઓછામાું ઓછો  બીજો વગા ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્.  
    અથવા 
માન્ય યનુિવનસિટીિી કૃનષમાું  ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાિી સ્િાતકિી પદવી  
અથવા એગ્રોિોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અિે જીિેટીક્સ, પ્િાન્ટ પેથોિોજી, 
એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ અથવા  સીડ ટેકિોિોજીિી 
અનસુ્િાતકિી ડીગ્રી અિે એગ્રીકલ્ચર રીસચા અથવા   એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ 
સવીસ અથવા એગ્રીકલ્ચર એજ્યકેુર્િ પૈકી કોઈપિ કે્ષિમાું પાુંચ વષાિો 
અનભુવ અથવા એગ્રીકલ્ચર રીસચા, એગ્રીકલ્ચર એજ્યકેુર્િ, એગ્રીકલ્ચર 
એકસ્ટેન્ર્િ સવીસ, સોઈિ કન્ઝરવેર્િ અિે સીડ પ્રોડકર્િ /માકેટીંગ/ 
રીસચાિો આર્રે  પાુંચ વષાિો સુંયકુ્ત અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્.  

 ૫ કોમ્પ્યટુરિી 
જાિકારી  

અરજદાર ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ િી જોગવાઈ મજુબ કોમ્પ્યટુરિા ઉપયોગિી પાયાિી જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓિી 
જાિકારી  

ઉમેદવારિે ગજુરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંિે ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાિ હોવુું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારિો અજમાયર્ી સમય બે વષાિો રહરેે્.  

૨ ૧ જગ્યાનુું િામ  સીિીયર બીજ અનધકારી (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૬૦૦ ન ુનિમણુુંક સમયેનુું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્તતુ જગ્યાિી ભરતી નિયમો અનસુાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાિી છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ગિવામાું આવરે્. 
ગ.ુરા.બી.નિ.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારિા હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ ુપડરે્ િહીં. 
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 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય યનુિવનસિટીિી એગ્રોિોમી, પ્િાન્ટ બ્ીડીંગ અિે જીિેટીક્સ,  
પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ અથવા 
સીડ ટેકિોિોજી નવષય પૈકી કોઈપિ નવષય સાથે અનસુ્િાતક ડીગ્રીમાું 
ઓછામાું ઓછો બીજો વગા ધરાવતો હોવો જોઈરે્.   

અથવા 
માન્ય યનુિવનસિટીિી કૃનષિી કોઈપિ ર્ાખાિી  ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાિી  
સ્િાતકિી પદવી ધરાવતો હોવો જોઈરે્ અિે એગ્રીકલ્ચર રીસચા અથવા 
એગ્રીકલ્ચર એજ્યકેુર્િ અથવા એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ સવીસ અથવા સીડ 
પ્રોડકર્િ/માકેટીંગ/ રીસચાિો આર્રે િિ વષાિો અનભુવ ધરાવતો હોવો 
જોઈરે્ અથવા એગ્રીકલ્ચર રીસચા, એગ્રીકલ્ચર એજ્યકેુર્િ, એગ્રીકલ્ચર 
એકસ્ટેન્ર્િ સવીસ, સોઈિ કન્જરવેર્િ અિે સીડ પ્રોડકર્િ/માકેટીંગ/ રીસચાિો 
આર્રે િિ વષાિો સુંયકુ્ત અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્યટુરિી 
જાિકારી  

અરજદાર ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ િી જોગવાઈ મજુબ કોમ્પ્યટુરિા ઉપયોગિી પાયાિી જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓિી 
જાિકારી  

ઉમેદવારિે ગજુરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંિે ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાિ હોવુું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારિો અજમાયર્ી સમય બે વષાિો રહરેે્.  

૩ ૧ જગ્યાનુું િામ  બીજ અનધકારી (વગા-૨)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૪૦૦ ન ુનિમણુુંક સમયેનુું પગાર ધોરિ   
 ૩ ઉંમર પ્રસ્તતુ જગ્યાિી ભરતી નિયમો અનસુાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાિી છે 

ઉંમર અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ગિવામાું આવરે્. પરુંત ુ
ગ.ુરા.બી.નિ.લિ., હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારિા હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા 
િાગ ુપડરે્ િહીં. 

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય યનુિવનસિટીિી નવજ્ઞાિ (કૃનષ)િી ઓછામાું ઓછો  બીજા વગાિી 
સ્િાતકિી ડીગ્રી ધરાવતો હોવો જોઈરે્. જો ઉમેદવાર એગ્રોિોમી, પ્િાન્ટ 
બ્ીડીંગ અિે જીિેટીક્સ, પ્િાન્ટ પેથોિોજી, એગ્રીકલ્ચર એન્ટોમોિોજી, 
એગ્રીકલ્ચર એકસ્ટેન્ર્િ અથવા સીડ ટેકિોિોજી નવષય પૈકી કોઈપિ નવષયમાું 
માન્ય યનુિવનસિટીિી અનસુ્િાતક પદવી ધરાવતો હરે્ તો તેિે પ્રાધાન્ય 
આપવામાું આવરે્.  

 ૫ કોમ્પ્યટુરિી 
જાિકારી                               

અરજદાર ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ િી જોગવાઈ મજુબ કોમ્પ્યટુરિા ઉપયોગિી પાયાિી જાિકારી 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓિી 
જાિકારી  

ઉમેદવારિે ગજુરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંિે ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાિ હોવુું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવારિો અજમાયર્ી સમય બે વષાિો રહરેે્.  
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૪ ૧ જગ્યાનુું િામ  મદદિીર્ (વગા-૩)  
 ૨ પગાર ધોરિ  પે-બેન્ડ  રૂ|. ૯૩૦૦-૩૪૮૦૦ ગે્રડ-પે- રૂ.૪૨૦૦, પાુંચ વષા હફકસ પગાર ૧૩૫૦૦ 

બેલઝક +૧૫૦૦ ખાસ માનસક ભથ્ુું તથા ૧૫૦૦ વાનષિક વધારો.  
 ૩ ઉંમર પ્રસ્તતુ જગ્યાિી ભરતી નિયમો અનસુાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાિી છે ઉંમર 

અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ગિવામાું આવરે્. ગ.ુરા.બી.નિ.લિ., 
હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારિા હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા િાગ ુપડરે્ િહીં.    

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય યનુિવનસિટીિી આટાસ/ સાયન્સ/ કોમસા/ કાયદાિાું અનસુ્િાતક 
ડીગ્રી સાથે પબ્િીક લિનમટેડ કુંપિી અથવા સરકારી સાહસમાું એકાઉન્ટસ 
અથવા એડમીિીસ્રેર્િ ઈિ એકાઉન્ટસ/ ફાઈિાન્સ/ એડમીિીસ્રેર્િ 
ડીપાટા મેન્ટિો િિ વષાિો અનભુવ અથવા માન્ય યનુિવનસિટીિી આટાસ/ 
સાયન્સ/ કોમસા/ કાયદાિા સ્િાતકિી બીજા વગાિી પદવી સાથે પબ્િીક 
િીમીટેડ કુંપિી અથવા સરકારી સાહસમાું એકાઉન્ટસ અથવા એડમીિીસ્રેર્િ 
ઈિ એકાઉન્ટસ/ ફાઈિાન્સ/ એડમીિીસ્રેટીવ ડીપાટા મેન્ટિો પાુંચ વષાિો 
અનભુવ ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્યટુરિી 
જાિકારી  

અરજદાર ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ િી જોગવાઈ મજુબ ્કોમ્પ્યટુરિા ઉપયોગિી પાયાિી જાિકારી ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓિી 
જાિકારી  

ઉમેદવારિે ગજુરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંિે ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાિ હોવુું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર પ્રથમ પાુંચ વષા સધુીિા હફક્સ વેતિ પર રહરેે્.  

૫ ૧ જગ્યાનુું િામ  અપર ડીવીઝિ 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 ભથ્ુું તથા ૧૫૦૦ વાનષિક વધારો. 
 ૩ ઉંમર પ્રસ્તતુ જગ્યાિી ભરતી નિયમો અનસુાર ઉપિી વયમયાાદા ૩૫ વષાિી છે ઉંમર 

અરજી સ્વીકારવાિી છેલ્િી તારીખિા રોજ ગિવામાું આવરે્. ગ.ુરા.બી.નિ.લિ., 
હઠેળ ફરજ બજાવતાું ઉમેદવારિા હકસ્સામાું ઉપિી વયમયાાદા િાગ ુપડરે્ િહીં. 

 ૪ રૈ્ક્ષલિક િાયકાત  અરજદાર માન્ય યનુિવનસિટીિી આટાસ/સાયન્સ/કોમસા/કાયદાિી ઓછામાું ઓછો 
બીજા વગાિી સ્િાતકિી ડીગ્રી સાથે ક્િેરીકિ કેડરિો િિ વષાિો અનભુવ 
ધરાવતો હોવો જોઈરે્. 

 ૫ કોમ્પ્યટુરિી 
જાિકારી  

અરજદાર ગજુરાત મલુ્કી સેવા વગીકરિ અિે ભરતી (સામાન્ય) નિયમો, 
૧૯૬૭ િી જોગવાઈ મજુબ ્કોમ્પ્યટુરિા ઉપયોગિી પાયાિી જાિકારી ધરાવતો 
હોવો જોઈરે્. 

 ૬ ભાષાઓિી 
જાિકારી  

ઉમેદવારિે ગજુરાતી અથવા હહન્દી અથવા બુંિે ભાષાનુું પરુત ુું જ્ઞાિ હોવુું 
જોઈરે્. 

 ૭ અજમાયર્ી સમય  પસુંદગી પામેિ ઉમેદવાર પ્રથમ પાુંચ વષા સધુીિા હફક્સ વેતિ પર રહરેે્.  
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જાહરેાતિી સામાન્ય જોગવાઈ:- 
 

૧. િાગહરકત્વ :- 
 અરજદ ર ભ રતનુાં િ ગર્રકત્વ િર વત ાં હોવ ાં જોઈએ.  
 

૨. ભરેિા અરજીપિક:- 
 

 

(૦૧)  જો એક કરત  વધ ુસાંવગગ/જગ્ય  મ ટે અરજી કરવ િી હોય તો દરેક સાંવગગ મ ટે અલગ અલગ અરજી 
 કરવ િી રહશેે અિે પ્રત્યેક અરજી સ થ ેફી નિયમ મજુબ ભરવ િી રહશેે. 
(૦૨)  અરજીિી અણિમ િકલ નવચ રણ મ ાં લેવ મ ાં આવશ ેિહી. 
(૦૩)  અિ મત કક્ષ િ  ઉમેદવ રો મ ટે જાહરે તમ ાં અિ મત જગ્ય ઓ દશ ગવેલ િ હોય ત્ય ાં આવ  ઉમેદવ રો
 ણબિઅિ મત જગ્ય   મ ટે અરજી કરી શકશ ેઅિ ેતેિ ેણબિઅિ મતિ  િોરણો લ ગ ુપડશે. 
(૦૪)  જાહરે તમ ાં મર્હલ  ઉમેદવ રો મ ટે જગ્ય ઓ અિ મત િ હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમ ાં મર્હલ  ઉમેદવ રો 
 અરજી કરી શકે છે. 
(૦૫)  જાહરે તમ ાં જે તે કેટેગરીમ ાં કુલ જગ્ય ઓ પૈકી મર્હલ  ઉમેદવ રો મ ટે અમકુ જગ્ય ઓ અિ મત હોય 
 ત્ય રે મર્હલ  ઉમેદવ રો અિ મત જગ્ય ઓ નસવ યિી બ કી રહતેી જગ્ય ઓ ફક્ત પરુૂષ ઉમેદવ રો મ ટે 
 અિ મત છે તેમ ગણવ નુાં િથી, આ જગ્ય ઓ પર પરુૂષ તેમજ મર્હલ  ઉમેદવ રો પસાંદગી મ ટે નવચ રણ  
 થઇ શકે છે, પરુૂષ તેમજ મર્હલ   ઉમેદવ રો અરજી કરી શકે છે. (દ .ત. કુલ ૧૦ જગ્ય ઓ પૈકી ૦૩ જગ્ય  
 મર્હલ  ઉમેદવ રો મ ટે અિ મત છે પરાંત ુબ કી રહતેી ૦૭ જગ્ય  સ મ ેમર્હલ  ઉમેદવ ર પણ પસાંદગી 
 પ મી શકે છે.) 
(૦૬)  જાહરે તમ ાં મ ત્ર મર્હલ  ઉમેદવ રો મ ટે જગ્ય ઓ અિ મત હોય તો પણ જે તે કેટેગરીમ ાં પરુૂષ ઉમેદવ ર 
 અરજી કરી શકે છે કેમ કે મર્હલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્િ િ થ ય તો આ જગ્ય ઓ પર પસાંદગી મ ટે પરુૂષ 
 ઉમેદવ રોિી નવચ રણ  થઇ શકે છે. પરાંત ુજે જગ્ય ઓ મર્હલ  ઉમેદવ રો મ ટે જ અિ મત હોય અિ ેતે 
 જગ્ય  ઉપર મર્હલ  ઉમેદવ રો પરેુપરુ  પસાંદગી પ મે /જેટલીસાંખ્ય મ ાં પસાંદગી પ મે તો તેમિે જ પ્રથમ 
 નવચ રણ મ ાં લેવ િ  થશ ેઅિ ેકોઇ મર્હલ  ઉમેદવ ર પસાંદ િ થ ય કે ઓછ  મર્હલ  ઉમેદવ ર પસાંદ 
 થ ય તો તેટલ  પ્રમ ણમ ાં પરુૂષ ઉમેદવ રોિ ે ધ્ય િમ ાં લેવ મ ાં આવશે. (દ .ત. કુલ ૧૦ જગ્ય  મર્હલ  
 ઉમેદવ ર મ ટે અિ મત છે અિ ે૦૮ મર્હલ  ઉમેદવ ર પસાંદ થ ય છે તો ૦૨ પરુૂષ ઉમેદવ રો પસાંદગી 
 પ મી શકે છે.) 
 

૩. જન્મતારીખ:- 
 

(૧)  જન્મ ત રીખિ  પરુ વ  મ ટે એસ.એસ.સી બોડગ દ્વ ર  અપ યેલ એસ.એસ.સી."ઈ” પ્રમ ણપત્ર જ મ ન્ય 
ર ખવ મ ાં આવશે. (જન્મ ત રીખિો દ ખલો કે શ ળ  છોડય નુાં પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય ગણ શે િહીં). પરાંત ુઆ 
પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ગવેલ જન્મત રીખ ખોટી હોવ નુાં ઉમદેવ ર જણ વે તો સક્ષમ અનિક રીએ આપેલ વય 
અિ ેઅનિવ સિ  પ્રમ ણપત્રિી પ્રમ ણણત િકલ મોકલવ િી રહશેે. આ પ્રમ ણપત્રમ ાં અનિકૃત અનિક રીએ 
સ્પષ્ટપણ ેજણ વેલ હોવુાં જોઇએ કે તેઓએ એસ. એસ. સી. કે તેિી પરીક્ષ નુાં મળુ પ્રમ ણપત્ર તપ સેલ છે 
અિ ેપોત િી સમક્ષ રજુ કરવ મ ાં આવેલ પરુ વ ઓિે આિ રે ઉમેદવ રિી સ ચી જન્મત રીખ …………… 
છે. જે એસ.એસ.સી. કે તેિી સમકક્ષ પરીક્ષ િ  પ્રમ ણપત્રમ ાં દશ ગવેલ જન્મત રીખ કરત ાં જુદી છે તેવ ુ
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મ િવ િે પરુત ુાં ક રણ છે. ઉમેદવ રે રજુ કરેલ વય અિ ે અનિવ સનુાં પ્રમ ણપત્ર તેિી નવશ્વસિીયત  
(credibility)િ  આિ રે સ્સ્વક ર કે અસ્સ્વક રિો નિણગય નિગમ  દ્વ ર  લેવ મ ાં આવશ.ે  

(૨)  ઉમેદવારે અરજીપિકમાું દર્ાાવેિ જન્મતારીખમાું પાછળથી કોઇપિ કારિસર ફેરફાર થઈ ર્કરે્ િહી. 
 

 

૪. વયમયાાદા:- 
 

(૧)  વયમય ગદ  મ ટેિી ઉંમર અરજી સ્વીક રવ િી છેલ્લી ત રીખિી ગણવ મ ાં આવશ.ે 

(૨)  જાહરે તમ ાં ઉપલી વયમય ગદ  આપવ મ ાં આવેલ છે, તેમ ાં િીચે મજુબિી છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર છે. 

 

૧ મળુ ગજુર તિ  અિસણુચત જાનત, અનસુણુચત 
જિજાનત, સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત 
વગગિ  ઉમેદવ રો(જાહરે તમ ાં જે અિ મત 
વગગિી જગ્ય ઓ હશે ત ે અિ મત વગગિ  
ઉમેદવ રોિે જ ઉપલી વયમય ગદ મ ાં છુટછ ટ 
મળવ પ ત્ર છે.)  

પ ાંચ વષગ (વધમુ ાં વધ ુ૪૫ વષગિી વયમય ગદ મ ાં)  

૨ ણબિ અિ મત મર્હલ  ઉમેદવ રો  પ ાંચ વષગ (વધમુ ાં વધ ુ૪૫ વષગિી વયમય ગદ મ ાં) 
૩ મળુ ગજુર તિ  અિસણુચત જાનત, અનસુણુચત 

જિજાનત, સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત 
વગગિ  મર્હલ  ઉમેદવ રો(જાહરે તમ ાં જે 
અિ મત વગગિી જગ્ય ઓ હશે તે અિ મત 
વગગિ  ઉમેદવ રોિે જ ઉપલી વયમય ગદ મ ાં 
છુટછ ટ મળવ પ ત્ર છે.)  

દસ વષગ ( આ છુટછ ટમ ાં, મર્હલ  મ ટેિી છુટછ ટ કે 
જે પ ાંચ વષગિી છે, તેિો સમ વેશ થઈ જાય છે, 
વધમુ ાં વધ ુ૪૫ વષગિી મય ગદ મ ાં છુટછ ટ મળશે.)    

૪ શ રીર્રક અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રો (જોગવ ઈ-૦૯મ ાં આપેલ નવગતિે આિીિ):- શ રીર્રક 
અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રો કે જેઓ હલિચલિિી અશકતત  O.L. (One leg affected)  અથવ  
O.A. (One Arm affected) કે જેઓ B L અિ ેboth leg(HH) શ્રવણિી ખ મી જેઓ ૪૦% કે તેથી વધ ુ
પરાંત ુ૭૫%  સિુીિી કક્ષ િ  શ રીર્રક અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રો હોય તેઓિે જ મેડીકલ બોડગિ  
તબીબી પ્રમ ણપત્રિ ેઆિીિ ૧૦ વષગ સિુીિી છૂટછ ટ મળવ પ ત્ર રહશેે. આ નસવ ય અન્ય શ રીર્રક 
અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રો અરજી કરવ િે પ ત્ર િથી. 

૫ જે અરજદ રો ગજુર ત ર જય બીજ નિગમ ણલ., મ ાં િોકરીમ ાં ચ લ ુ હોય અિે અરજી કરે તો તેવ  
કેસોમ ાં મહત્તમ વયમય ગદ  લ ગ ુ પડશે િહીં. ગજુર ત સરક રિ  મલુ્કી સેવ  વગીકરણ અિે 
ભરતી(સ મ ન્ય) નિયમો-૧૯૬૭ મજુબ જે છુટછ ટ આપવ મ ાં આવે છે તે ધ્ય િે લેવ િી રહશેે. 

 

૫. રૈ્ક્ષલિક િાયકાત:- 
 
 

 

(૧)  અરજદ ર જાહરે તમ ાં દશ ગવેલ શૈક્ષણણક લ યક ત અરજી સ્વીક રવ િી છેલ્લી ત રીખિ  રોજ િર વત ાં 
 હોવ  જોઈએ. 
(૨)  અરજદ રે શૈક્ષણણક લ યક ત મ ન્ય યનુિવનસિટી /સાંસ્થ મ ાંથી મેળવલે હોવી જોઇએ. 
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(૩)  નિગમ દ્દ ર  મ ાંગવ મ ાં આવે ત્ય રે ઉમેદવ રે અરજી સ થ ેમ ન્ય યનુિવનસિટી/ સાંસ્થ  ગણુ પત્રક (બિ  
 વષો/સેમેસ્ટર) અિ ેપદવી પ્રમ ણપત્રોિી સ્વયાં પ્રમ ણણત િકલ રજુ કરવ િી રહશેે. 
(૪) જાહરે તમ ાં દશ ગવેલ લ યક તિી સમકક્ષ લ યક ત ઉમેદવ ર િર વે છે તેવો તમેિો હક્કદ વો હોય તો 
 આવ  ઉમેદવ રે સમકક્ષત  પ્રસ્થ નપત કરત  આદેશો/અનિકૃતત િી નવગતો આપવ િી રહશેે. 
(૫) જે ર્કસ્સ મ ાં ઉમેદવ રિ  ગણુ પસગન્ટ ઈલમ ાં હોય તે પસગન્ટેજમ ાં રૂપ ાંતર કરી અરજી ફોમગમ ાં દશ ગવવ િ  
 રહશેે. (આ મ ટે પસગન્ટ ઈલમ ાંથી પસગન્ટેજમ ાં રૂપ ાંતર કરવ  મ ટેિો સક્ષમ ઓથોરીટીિો આિ ર પરુો 
 પ ડવ િો રહશેે.)  
 
 

૬. અનભુવ:-  
 
 

(૧) મ ાંગેલ અનભુવ,અરજી સ્વીક રવ િી છેલ્લી ત રીખ સિુીિો ગણવ મ ાં આવશે. 
(૨) ઉમેદવ રે અરજીમ ાં જે અનભુવ દશ ગવેલ હોય તેિ  સમથગિમ ાં અનભુવિો સમયગ ળો (ર્દવસ,મ સ,વષગ) 
 તથ  બજાવેલ ફરજોિો પ્રક ર/મેળવેલ અનભુવિી નવગતો સ થેનુાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ ન ુરહશેે. આવુાં 
 પ્રમ ણપત્ર સાંસ્થ િ  લેટરપડે પર સક્ષમ સત્ત નિક રીિી સહી અિે ત રીખ સ થેનુાં રજુ કરવ નુાં રહશેે. 
(૩) ઉમેદવ રે રજુ કરેલ અનભુવિ  પ્રમ ણપત્રમ ાં પ છળથી કોઈ ફેરફ ર કરવ િી નવિાંતી મ ન્ય ર ખવ મ ાં 
 આવશે  િહીં. અરજી કય ગ પછી અનભુવિ  િવ  પ્રમ ણપત્રો સ્વીક રવ મ ાં આવશે િહીં. 
(૪) અંશક લીિ, રોજજિંદ  વેતિદ ર,એપ્રેન્ટીસશીપ,ત લીમી,આમાંનત્રત ફેકલ્ટી તરીકે ઉમેદવ રે મેળવેલ અનભુવ 
 મ ન્ય તરીકે ગણતરીમ ાં લવે મ ાં આવશ ેિર્હિં. 
 

 

૭.  અનસુલુચત જાનત, અનસુલુચત જિજાનત, સામાજજક અિે રૈ્ક્ષલિક રીતે પછાત વગા :  
 

(૧)  મળુ ગજુર તિ  અિસણુચત જાનત, અનસુણુચત જિજાનત, સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગિ  
 ઉમેદવ રોિે જ અિ મત વગગિ  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મળશ.ે 
(૨) અિસણુચત જાનત,અનસુણુચત જિજાનત, સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગ પૈકી ઉમેદવ ર જે વગગિ  

હોય તેિી નવગતો અરજીપત્રકમ ાં અચકુ આપવી.  
 (૩)  ઉમેદવ રે અરજીપત્રકમ ાં સાંબાંનિત કોલમમ ાં જે તે અિ મત કક્ષ  દશ ગવેલ િહી હોય, તો પ છળથી 
 અિ મત વગગિ  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ િો હક્ક દ વો મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે િહીં. 
(૪)  અિ મત વગગિો લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રે તેિ  સમથગિમ ાં સક્ષમ અનિક રી દ્વ ર  નિયત 
 િમિુ મ ાં આપવ મ ાં આવલે જાનત પ્રમ ણપત્રિી િકલ અરજી સ થ ે અચકુ સ મેલ કરવ િી રહશેે. 
 અરજીપત્રક સ થ ે જાનત પ્રમ ણપત્રિી િકલ સ મેલ િહીં હોય તો તે પ છળથી સ્વીક રવ મ ાં આવશે 
 િહી. અિ ેઅરજીપત્રક રદ થવ િે પ ત્ર બિશ.ે 
(૫)  સ મ જજક અિ ેશૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગિ  ઉમેદવ રોિે અિ મતિો લ ભ જો તેઓિો સમ વેશ “ઉન્નત 
 વગગમ ાં” િહી થતો હોય તો જ મળવ પ ત્ર થશે. 
(૬) સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગિ  ઉમેદવ ર ઉન્નતવગગમ ાં સમ વેશ િ થતો હોવ  અંગેનુાં 
 સ મ જજક ન્ય ય અિે અનિક ર્રત  નવભ ગિ  ત .૦૬-૦૨-૧૯૯૬િ  ઠર વથી નિયત થયેલ પર્રનશષ્ટ(ક) 
 (ગજુર તીમ ાં)િ  િમિુ મ ાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રહશેે. આ પ્રમ ણપત્ર જાહરે તમ ાં દશ ગવેલ 
 સમયગ ળ નુાં હોવુાં જોઇએ. પર્રણીત મર્હલ  ઉમેદવ રોએ આવુાં પ્રમ ણપત્ર તેમિ  મ ત -નપત િી આવકિ  
 સાંદભગમ ાં રજુ કરવ નુાં રહશેે,  જો આવ  ઉમેદવ રોએ  તેમિ  પનતિી આવકિ  સાંદભગમ ાં આવ ુપ્રમ ણપત્ર 
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 રજુ કરેલ હશ ેતો તેમિી અરજી રદ કરવ મ ાં આવશ.ે આ પ્રમ ણપત્ર ત .૧/૪/૧૫થી ત .૩૧/૩/૧૬િ  
 સમયગ ળ િી આવકિે ધ્ય િે લઈ, અરજી સ્વીક રવ િી છેલ્લી ત રીખ સિુીમ ાં મેળવેલ હોવુાં જોઈએ. 
 અરજી સ થ ેપર્રનશષ્ટ(ક) િ  બદલ ેએિેક્ષર-A (અંિેજીમ ાં) રજુ કરેલ હશ ેતો પણ અરજી રદ કરવ મ ાં 
 આવશ.ે કેમ કે Annexure-A ભ રત સરક ર હઠેળિી િોકરી મ ટેનુાં છે. જો ઉમેદવ રે આ પ્રમ ણપત્ર 
 (પર્રનશષ્ટ (ક) અરજીસ થે રજુ કરેલ િહીં હોય તો તેઓિી અરજી અમ ન્ય ગણવ મ ાં આવશ ે અિ ે
 ણબિઅિ મત જગ્ય  મ ટે પણ નવચ રણ મ ાં લેવ મ ાં આવશ ેિહીં. 
(૭)  સરક રિી પ્રવતગમ િ જોગવ ઈ મજુબ અિ મત કક્ષ િ  ઉમેદવ રો ણબિઅિ મત વગગિ  ઉમેદવ રોિી 
 સ થે નિયત િોરણો (અથ ગત વયમય ગદ , અિભવુિી લ યક ત, ણબિઅિ મત વગગિ  ઉમેદવ રો મ ટે 
 અપિ વેલ હોય તેિ  કરત  વધ ુ નવસ્તતૃ કરેલ અન્ય ક્ષેત્ર) મ ાં છૂટછ ટ લીિ  નસવ ય પોત િી 
 ગણવુત્ત િ  આિ રે પસાંદગી પ મે તો ણબિઅિ મત જગ્ય િી સ મ ેગણતરીમ ાં લેવ િ  થ ય છે. 
(૮)  ઉમેદવ રે અરજીમ ાં જાનત અંગે જે નવગત દશ ગવેલ હશ ેતેમ ાં પ છળથી ફેરફ ર કરવ િી નવિાંતી મ ન્ય 
 ર ખવ મ ાં આવશ ેિહીં. 
 

 

૮. ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવારો:- 

 

(ક)  ક્રમ-૩ સ મ ેદશ ગવેલી બીજ અનિક રી જગ્ય ઓ પૈકી બે જગ્ય  શ રીર્રક અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રથી 
 ભરવ િી રહશેે. શ રીર્રક અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રકમ ાં નવગતો આપવ િી રહશેે. 
(ખ)  શ રીર્રક અશક્તત  ૪૦% કે તેથી વધ ુઅિે ૭૫% સિુીિી હોય તેવ  ઉમેદવ રિ ેજ શ રીર્રક અશક્તત િો 

લ ભ મળવ પ ત્ર રહશેે. શ રીર્રક અશક્તત િો લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  ઉમેદવ રે O.L. (One leg affected) 
અથવ  O.A. (One Arm affected)  અથવ   BL (Both leg affected) અથવ  HH (Hearing handicap) તે 
પૈકીિી કઇ શ રીર્રક અશક્તત  છે તે દશ ગવવુાં.  

(ગ)  શ રીર્રક અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રે તેિ  સમથગિમ ાં સ મ ન્ય વહીવટ નવભ ગિ ત .૧-૧૨-૨૦૦૮ િ  
 પર્રપત્ર ક્રમ ાંક-૧૦૨૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ-૨,થી નિયત થયેલ િમિુ મ ાં સરક રી હોસ્સ્પટલિ  સનુપ્રટેન્ડન્ટ 
 /નસનવલ સર્જિ/મેડીકલ બોડગ દ્વ ર  આપવ મ ાં આવલે પ્રમ ણપત્રિી િકલ અરજી સ થ ેઅચકુ મોકલવ િી 
 રહશેે. જો પ્રમ ણપત્રિી િકલ સ મેલ કરવ મ ાં િહીં આવેલ હોય તો તે પ છળથી સ્વીક રવ મ ાં આવશ ે
 િહીં શ રીર્રક અશક્તત  ઉમેદવ ર તરીકેિો લ ભ મળવ પ ત્ર થશે િહીં. 
 

૯. માજી સૈનિક:- 
 
 

(૧)  મ જી સૈનિક ઉમેદવ રોએ અરજીપત્રક તથ  પર્રનશષ્ટમ ાં નવગતો આપવ િી રહશેે. 
(૨)  મ જી સૈનિક ઉમેદવ રે ર્ડસ્ચ ર્જ બકુિી િકલ અરજીપત્રક સ થ ેઅચકુ મોકલવ િી રહશેે. 
(૩) ક્રમ-૫ સ મે દશ ગવેલી અપર ડીવીઝિ કલ કગ-કમ કેશીયર (વગગ-૩) જગ્ય ઓ પૈકી એક જગ્ય  મ જી સૈનિક 

ઉમેદવ રિે લશ્કરમ ાં બજાવેલ સેવ  ઉપર ાંત બીજા ત્રણ વષગ (વધમુ ાં વધ ુ૪૦ વષગિી મય ગદ મ ાં) છુટછ ટ 
મળશે. 

 

 

૧૦. મહહિા અરજદાર:- 
 

 મર્હલ ઓિી અિ મત જ્ગગ્ય ઓ મ ટે જો યોગ્ય મર્હલ  ઉમેદવ ર ઉપલબ્િ િહીં થ ય તો તેિી જગ્ય  જે તે 
કક્ષ િ  (category) પરુુષ ઉમેદવ રોિે ફ ળવી શક શે. 
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 જો ઉમેદવ રિો સમ વેશ અિ મત વગગ,મ જી સૈનિક, શ રીર્રક અશક્તત , મર્હલ  કે નવિવ  પૈકીિ  
નવકલ્પો પૈકી એકથી વધ ુ નવકલ્પોમ ાં થતો હોય તેવ  ર્કસ્સ મ ાં તેિ ેલ ગ ુ પડત  નવકલ્પો પૈકી જેમ ાં વધ ુલ ભ 
મળવ પ ત્ર હશ ેતે મળશ.ે 
 
 

૧૧.  નવધવા અરજદાર:- 
 
 

(૧)  અરજદ ર નવિવ  હોય તો અરજીપત્રકમ ાં ત ેકૉલમ સ મ ે“હ ” અવશ્ય લખવુાં અન્યથ  “લ ગ ુપડતુાં િથી” 
 એમ દશ ગવવુાં. 
(૨)  નવિવ  ઉમેદવ રે જો પિુ:લગ્િ કરેલ હોય તો અરજીપત્રકમ ાં તે કૉલમ સ મ ે“હ ” અચકુ લખવુાં અન્યથ  
 “લ ગ ુપડતુાં િથી” એમ દશ ગવવુાં. 
(૩)  નવિવ  ઉમેદવ રે પિુ:લગ્િ કરેલ િ હોય અિ ે નવિવ  ઉમેદવ ર તરીકે લ ભ મેળવવ  ઇચ્છત  હોય તો 
 અરજી સ થે પિુ:લગ્િ કરેલ િથી તેવી એર્ફડનેવટ રજુ કરવ િી રહશેે.  
(૪)  ગજુર ત સરક ર, સ મ ન્ય વહીવટ નવભ ગિ  ત .૩૧/૮/૨૦૦૪િ  પર્રપત્ર ક્રમ ાંક: સીઆરઆર-૧૦૯૬-
 ૨૨૧૩-ગ-૨િી જોગવ ઈ મજુબ નવિવ  ઉમેદવ રિ ે સરક રિી પ્રવતગમ િ જોગવ ઈ મજુબ તેઓિ ે
 સ્પિ ગત્મક પરીક્ષમ ાં મેળવેલ  ગણુિ  મળેલ ગણુમ ાં પ ાંચ ટક  ગણુ ઉમેરવ મ ાં આવશે. 
 
 

૧૨.  િા વાુંધા પ્રમાિપિ:- 
 

(૧)  ગજુર ત સરક રિ  સરક રી/અિગ સરક રી/સરક ર હસ્તકિ  કોપોરેશિ/કાંપિીઓમ ાં સેવ  બજાવત ાં 
 અનિક રીઓ/કમગચ રીઓ નિગમિી જાહરે તિ  સાંદભગમ ાં બ રોબ ર અરજી કરી શકશ ે અિ ે તેિી જાણ 
 ઉમેદવ રે પોત િ  નવભ ગ/ ખ ત / કચેરીિે અરજી કય ગિી ત રીખથી ર્દિ-૭મ ાં અચકુ કરવ િી રહશેે. 
 જો ઉમેદવ રિ  નિયોક્ત  તરફથી અરજી મોકલવ િી છેલ્લી ત રીખ બ દ ૩૦ ર્દવસમ ાં અરજી કરવ િી 
 પરવ િગી િહીં આપવ િી જાણ કરવ મ ાં આવશ ેતો તેઓિી અરજી િ માંજુર કરી ઉમેદવ રી રદ કરવ મ ાં 
 આવશ.ે 
(૨)  કેન્ર સરક રિી અથવ  અન્ય કોઇપણ ર જ્ય સરક રિી િોકરીમ ાં હોય તેવ  ઉમેદવ રે ખ ત  મ રફત 
 અરજી મોકલવ િી રહશેે અથવ  આ અરજી સ થ ે નિમણુાંક અનિક રીનુાં િ  વ ાંિ  પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં 
 રહશેે.  
(૩)  પ્રમ ણપત્રોિી ખર ઈ મ ટેિી રૂબરૂ મલુ ક ત સમયે ઉમેદવ રે સક્ષમ અનિક રી દ્વ ર  આપવ મ ાં આવલે િ  
 વ ાંિ  પ્રમ ણપત્ર રજુ કરવ નુાં રહશેે.  
 

૧૩.  ગેરિાયક ઉમેદવાર:- 
 

 ગજુર ત જાહરે સેવ  આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવ  આયોગ અથવ  અન્ય સરક રી/અિગસરક રી/સરક ર 
 હસ્તકિી સાંસ્થ ઓ દ્વ ર  ઉમેદવ ર ક્ય રેય પણ ગેરલ યક ઠર વેલ હોય તો તેિી નવગત અરજીપત્રકમ ાં 
 આપવ િી રહશેે. જો ઉમેદવ રિો ગેરલ યકિો સમય ચ લ ુહશ ેતો આવ  ઉમેદવ રિી અરજી રદ થવ િ ે
 પ ત્ર બિશ.ે 
 

૧૪. ફરજજયાત નિવનૃત, રુખસદ, બરતરફ:- 
 

 ઉમેદવ રિ ે સરક રી સેવ / સરક ર હસ્તકિી કાંપિી કે બોડગ કોપોરેશિમ ાંથી ક્ય રેય પણ ફરજજય ત 
 નિવનૃત, રુખસદ,કે બરતરફ કરવ મ ાં આવેલ હોય તો અરજીપત્રકમ ાં તેિી નવગત આપવ િી રહશેે. 
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૧૫. િેલખત પરીક્ષા :- 
  

         લેણખત પરીક્ષ  સાંભનવત પણે મ ચગ ૨૦૧૭ દરનમય િ આયોજીત થશ ેપરીક્ષ  ત રીખ ગ.ુર .બી.નિ.ણલ.,િી 
 વેબસ ઈટ તથ  દૈનિક વતગમ િ પત્રમ ાં જાહરે ત આપી જાણ કરવ મ ાં આવશે.  
 
અભ્યાસ ક્રમ :  
  
 
 

 
 
 
 
 
   

 
 
 

૧૬. પસુંદગી પ્રહકયા:-   
 

 ઉમેદવ રોિી જે તે સાંવગગમ ાં પસાંદગી મ ટે મળેલ ગણુિ  આિ રે મેરીટ ણલસ્ટ તૈય ર કય ગ બ દ  
ઉમેદવ રોિ ે અસલ દસ્ત વજેોિી ચક સણી મ ટે રુબરુ બોલ વવ મ ાં આવશે, ઉમેદવ રોિ  દસ્ત વેજોિી ચક ણી 
કય ગ બ દ જે તે જગ્ય  મ ટે જરુરી તમ મ લ યક તો સાંતોષત  ઉમેદવ રોનુાં આખરી મેરીટ લીસ્ટ તૈય ર કરવ મ ાં 
આવશે. 

 

૧૭. માિ પ્રમાિપિોિી ખરાઈ માટેિી મિુાકાત:- 
 

(૧) રૂબરૂ મલુ ક ત નિગમિી કચેરી ખ તે જ લેવ મ ાં આવશે. ઉમેદવ રે પોત િ  ખચે ઉપસ્સ્થત થવ નુાં રહશેે 
(૨) રૂબરૂ મલુ ક તિ  ર્દવસે રૂબરૂ મલુ ક તિ  પત્રમ ાં દશ ગવવ મ ાં આવેલ અસલ પ્રમ ણપત્રો રજુ કરવ િ  
 રહશેે. જો ઉમેદવ રિ  અસલ પ્રમ ણપત્ર રજુ કરશે િર્હિં તો તેઓ નિયરુ્કત મ ટે પ ત્ર બિશે િહીં તેિી 
 ખ સ િોંિ લેવી.  
 

 

૧૮. િીચે દર્ાાવ્યા મજુબિી અરજીઓ રદ કરવામાું આવરે્. (આ યાદી માિ દષટાુંત સ્વરૂપ છે જે સુંપિૂા 
િથી.) 
 

(૧) ઓિલ ઈિ મસુદ  મજુબ અરજી કરેલ િ હોય.  
(૨) અરજીમ ાં દશ ગવેલ નવગતો અધરુી કે અસાંગત હોય.  
(૩) અરજીમ ાં ઉમેદવ રે સહી અપલોડ કરેલ િ હોય. 
(૪) અરજી ફેકસથી અથવ  ઈ-મેઈલથી મોકલ વલે હોય. 
(૫) અરજીમ ાં પ સપોટગ સ ઈઝિો ફોટોિ ફ અપલોડ કરેલ િ હોય. 
(૬) અરજી સ થે પરેુપરુી ફી ભરેલ િ હોય. 

ક્રમ સુંવગા અભ્યાસ ક્રમ(સીિેબસ) 
૧ બ્ાન્ચ મેિેજર (વગા-૨) એિેક્ષર – A – ભાગ-૧ અિે  

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

૨ મદદિીર્ (વગા-૩) એિેક્ષર - B     
 અપર ડીવીઝિ કિાકા -કમ કેર્ીયર (વગા-૩) 

3 િેલખત પરીક્ષા માટેિી અગત્યિી સચુિાઓ તથા નવગતવાર માહહતી  એિેક્ષર – C 
મજુબ રહરેે્.  
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(૭) અિસણુચત જાનત, અનસુણુચત જિજાનત, સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગ અિ ે શ રીર્રક 
 અશક્તત  િર વત  ઉમેદવ રે અરજીપત્રક સ થે સક્ષમ અનિક રી દ્દ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્રિી િકલ રજુ 
 કરેલ િ હોય. 
(૮) મ જી સૈનિક ઉમેદવ રે ર્ડસ્ચ ર્જ બકુિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય.  
(૯) સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગિ  ઉમેદવ રે જાહરે તમ ાં દશ ગવેલ સમયગ ળ નુાં િોિ ર્ક્રમીલેયર 
 પ્રમ ણપત્ર રજુ કરેલ િ હોય. 
(૧૦) ઉમેદવ રે શૈક્ષણણક લ યક તિ  સાંદભગમ ાં મ કગશીટ/ પદવી પ્રમ ણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 
(૧૧) જન્મ ત રીખ મ ટે એસ.એસ.સી.ઇ.પ્રમ ણપત્રિી િકલ રજુ કરેલ િ હોય. 
(૧૨) ઉમેદવ રે અરજીપત્રકમ ાં અનભુવ દશ ગવેલ હોય ( જેિ  આિ રે પ ત્રત  િક્કી કરવ િી થતી હોય) પરાંત ુ
 તેિ  સમથગિમ ાં પ્રમ ણપત્ર રજુ કરેલ િ હોય અથવ  તો રજુ કરેલપ્રમ ણપત્રમ ાં તેઓિો અનભુવિો 
 સમયગ ળો, મળુપગ ર, ફુલ પગ ર અિે અનભુવિો પ્રક ર દશ ગવેલ િહોય તથ  સાંસ્થ િ  લેટરપેડ ઉપર  
 િ હોય. 
 
 

૧૯. નિમણુુંક:- 
 

(૧)  ઉપરિી જાહરે ત સાંબાંિમ ાં નિમણુાંક મ ટે પસાંદ થયેલ  ઉમેદવ રિ ે નિગમ દ્દ ર  જાણ કરવ મ ાં 
આવશે.ઉમેદવ રોએ અજમ યશી સમયગ ળ મ ાં કોમ્પ્યટુર અંગેિી સીસીસી /સીસીસી+ અથવ  તેિી 
સમકક્ષ નિગમ િક્કી કરે તેવી પરીક્ષ  પ સ કરવ િી રહશેે. 

(૨)  નિમણુાંક અંગેિો કોઇપણ પત્રવ્યવહ ર નિગમ ધ્ય િે લશે ેિહીં. 
(૩)  ઉમેદવ રે તેિી શૈક્ષણણક લ યક ત/અિભવુ/ઉંમર નવગેરેિ  સમથગિમ ાં રજુ કરેલ પ્રમ ણપત્રો કોઇપણ 
 તબકે્ક અયોગ્ય  મ લમુ પડશ ે તો તેિી ઉમદેવ રી રદ થશે તેમજ ભલ મણ બ દિી નિમણુાંક પણ રદ 
 થવ િ ે પ ત્ર રહશ.ે અિે આવ   અરજદ ર ભ રતીય ફોજદ રી િ ર  હઠેળિી ક યગવ હીિે પ ત્ર થશે, જેથી 
 ઉમેદવ રિે સલ હ આપવ મ ાં આવે છે કે, તેમણ ેરજુ કરેલ  પ્રમ ણપત્રો ખબુ જ ચોકસ ઈથી પણૂગ રીતે 
 ખર ઈ કય ગ બ દ જ નિગમમ ાં રજુ કરવ . 
(૪)  પસાંદગી પ મેલ ઉમેદવ ર નિગમિી કોઈપણ શ ખ -કચેરીમ ાં નિમણુાંક/બદલી પ ત્ર રહશેે.  

 

 

૨૦. ગેરવતાણુુંક અંગે દોનષત ઠરેિા ઉમેદવારો નવરુધ્ધ પગિાું:-  
  

 ઉમેદવ રોિ ેઆથી ચેતવણી આપવ મ ાં આવ ેછે કે તેઓએ અરજીપત્રકમ ાં કોઇપણ પ્રક રિી ખોટી મ ર્હતી 
દશ ગવવી િહી, તેમજ આવશ્યક મ ર્હતી છુપ વવ િી િહી, ઉપર ાંત તેઓએ રજુ કરેલ અસલ દસ્ત વેજો કે તેિી 
પ્રમ ણીત િકલમ ાં કોઇપણ સાંજોગોમ ાં સિુ રો અથવ  ફેરફ ર અથવ  બીજા કોઇપણ ચેડ ાં કરવ  િર્હ અથવ  
તેઓએ આવ  કોઈ ચેડ ાં કરેલ/બિ વટી દસ્ત વેજો રજૂ કરવ  િર્હ, જો એકજ બ બતિ  બે કે તેથી વધ ુદસ્ત વેજો 
અથવ  તેિી પ્રમ ણણત િકલમ ાં કોઇપણ પ્રક રિી અચોકસ ઈ અથવ  નવસાંગતત  જણ ય તો ત ે નવસાંગતત ઓ 
બ બતિી સ્પષ્ટત  રજુ કરવી. જો કોઇ ઉમેદવ ર નિગમ દ્વ ર  દોનષત જાહરે થયલે હોય અથવ  થ ય તો, 

(૧)  તેઓિી ઉમેદવ રી અંગે કોઇપણ રીતે યોગ્યત  પ્ર ્ત કરવ , 
(ર)  િ મ બદલીિ ેપરીક્ષ  આપવી,  
(૩)  કોઇ અન્ય વ્યર્કત દ્વ ર  છળકપટથી ક મપણૂગ કર વ્યુાં હોય,  
(૪)  બિ વટી દસ્ત વેજો રજૂ કય ગ હોય,  
(પ)  અગત્યિી બ બત છુપ વવ  અથવ  દોષમકુ્ત અથવ  ખોટ  નિવેદિો કરેલ હોય,  
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(૬)  તેઓિી ઉમેદવ રી અંગે કોઇપણ અનિયનમત કે અનણુચત ઉપ યોિો સહ રો લીિો હોય, 
(૭) કસોટી સમયે કોઇ અનણુચતસ િિો જેવ  કે મોબ ઈલ, કેલક્યલુેટર કે અન્ય ઈલેક્ટ્રોોિીક ડીવ ઈઝ 

સ થે લ વવ િ  રહશેે િહીં. 
(૮)  ઉત્તરવહીમ ાં અશ્લીલ ભ ષ  કે અનશષ્ટ બ બતો સહીતિી અસાંગત બ બતો રજુ કરેલ હોય, 
(૯)  પરીક્ષ ખાંડમ ાં કોઇપણ રીતિી ગેરવતગણુાંક આચરવી, જેવી કે અન્ય ઉમેદવ રિી જવ બવ હીિી 

િકલકરવી, પસુ્તક, ગ ઇડ, ક પલી તેવ  કોઇપણ છ પેલ કે હસ્તણલણખત સ ર્હત્યિી મદદથી 
અથવ  વ તચીત દ્વ ર  કે કોઇ સ ાંકેનતક રીતે િકલ કરવ  કે અન્ય ઉમેદવ રોિે િકલ કર વવ િી 
ગેરરીતીઓ પૈકી કોઇપણ ગરેરીતી આચરવ  મ ટે, 

(૧૦)  નિગમ દ્વ ર  પરીક્ષ િી ક મગીરી અંગે નિયકુ્ત થયલે  કમગચ રીઓિ ે પજવણી કરવી, કોઇપણ 
પ્રક રિી શ રીર્રક ઈજા પહોંચ ડવી વગેરે કૃત્ય કરવ  કે કર વવ  તેણે પ્રયત્િ કયો હોય કે સીિી 
અથવ  આડકતરી રીતે નિગમ પર દબ ણ લ વિ ર ઉમેદવ ર િીચે દશ ગવલે નશક્ષ  ઉપર ાંત 
આપો આપ ફોજદ રી ક યગવ હીિે પ ત્ર બિશે.  

 

 

(ક)  નિગમ દ્દ ર  આવ  પસાંદગીિ  ઉમેદવ ર તરીકે ગેરલ યક ઠર વી શક શે, અિ ે/અથવ  
(ખ)  જો સરક રી સેવ મ ાં અગ ઉથી જ હોય તો તેિ  નવરુધ્િ સમણુચત નિયમો અનસુ ર 

નશસ્તભાંગિ  પગલ ાં લઇ શક શે. 
 

૨૧. ઓિિાઈિ અરજી કરવાિી તથા ફી ભરવાિી રીત:- 
 

આ જાહરે તિ ાં સાંદભગમ ાં નિગમ દ્વ ર  ઓિ લ ઈિ જ અરજી સ્વીક રવ મ ાં આવશે. અરજદ ર 
તા.૧૫/૦૨/૨૦૧૭ (બપોરિા ૧૩:૦૦કિાક)થી તા.૦૭/૦૩/૨૦૧૭ (રાિીિા ૨૩:૫૯ કિાક) સિુીમ ાં 
https://ojas.gujarat.gov.in પર અરજી પત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવ રે અરજી કરવ  મ ટે િીચે  મજુબિ  
Steps (૧) થી (૧૬) અનસુરવ િ  રહશેે. Confirmation Number મળ્ય  પછી જ અરજી મ ન્ય ગણ શે. 

(૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in પર જવુાં. 
(૨) Apply On line Click કરવુાં. 
 આ પ્રમ ણે click કરવ થી (1) More Details તથ  (2) Apply Now બટિ દેખ શે. સૌપ્રથમ More Details 
 પર Click કરીિે જાહરે તિી બિી જ નવગતોિો અભ્ય સ ઉમેદવ રે કરવો અિે ત્ય રબ દ Apply Now 
 બટિ ર્કલક કરવુાં. 
(૩) તેિી િીચે Apply Now પર Click કરવ થી Application Format દેખ શે.Application Format મ ાં સૌ પ્રથમ 
 “Personal Details” ઉમેદવ રે ભરવી. (અહીં લ લ ફુદરડી (*) નિશ િી હોય તેિી નવગતો ફરજજય ત 
 ભરવ િી રહશેે.) “Personal Details” મ ાં જ્ય ાં Mobile Number અિ ે email ID મ ગ્ય  છે, તેિી નવગત 
 લખવી જેથી જરૂર જણ યે નિગમ ઉમેદવ રિે મ ર્હતગ ર કરી શકે. 
(૪) Personal Details ભર ય  બ દ Educational Details ભરવ  મ ટે Educational Details પર click કરવુાં. અિે 
 પોત િી શૈક્ષણણક નવગતો ભરવી. 
(૫) Additional Qualification પર “click” કરી Additional Qualification ભરવી. 
(૬) Experience Details પર “click” કરવુાં. અિે Experience Details ભરવી.વધ ુExperience ઉમેરવ  મ ગત  
 હોય તો Add. More Exp.પર “click” કરી Details ભરવી. 
(૭) તેિી િીચે “Self declaration”મ ાં Yes / No પર click કરવુાં. 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૮)  હવે save પર “click” કરવ થી તમ રો Data Save થશે. અહીં ઉમેદવ રિો Application Number generate 
 થશે. જે ઉમેદવ રે સ ચવીિે ર ખવ િો રહશેે. અિે હવે પછી આ જાહરે તિ  સાંદભગમ ાં નિગમ સ થેિ  
 કોઈપણ પત્ર વ્યવહ રમ ાં દશ ગવવ િો રહશેે. 
(૯) જો આપિી અરજીપત્રકમ ાં કોઇ સિુ ર  વિ ર  કરવ િ  હોય તો Edit Applicationમ ાં જઇિે કરી શક શે, 
 આ સનુવિ  અરજી Confirm કરત ાં પહલે  ઉપલબ્િ છે. એક વખત અરજી Confirm થઇ ગય  પછી/બ દ 
 આ સનુવિ  ઉપલબ્િ રહશેે િહીં.  
(૧૦)  હવે પેજિ  ઉપરિ  ભ ગમ ાં upload photo પર click કરો અહીં તમ રો application  number type કરો 
 અિ ે  તમ રી Birth date type કરો. ત્ય રબ દ ok પર click કરો. અહીં, photo અિ ે signature upload 
 કરવ િ  છે. (ફોટ નુાં મ પ ૫ સે.મી.ઊંચ ઇ અિે૩.૬ સે.મી પહોળ ઈ અિે signature નુાં મ પ ૨.૫ 
 સે.મી.ઊંચ ઇ અિે૭.૫ સે.મી પહોળ ઈ ર ખવી) (photo અિ ે signature upload કરવ  સૌ પ્રથમ તમ રો 
 photo અિે signature jpg Format મ ાં (10 KB) સ ઇઝ થી  વિ રે િહીં તે રીતે Computer મ ાં હોવ  
 જોઇએ.) “Browse” Button પર click કરો હવે Choose File િ  સ્ક્રીિમ ાંથી જે ફ ઇલ. jpg Formatમ ાં 
 તમ રો photo store  થયેલ છે તે ફ ઇલિ ેત્ય ાંથી Select   કરો અિે  “Open” Button  િે click કરો. હવ ે
 “Browse” Button િી બ જુમ ાં “Upload Button” પર Click કરો હવે બ જુમ ાં તમ રો photo દેખ શે. હવે 
 આજ રીતે signature પણ upload  કરવ િી રહશેે. 
(૧૧) હવે પેજિ  ઉપરિ  ભ ગમ ાં “Confirm Application” પર click કરો અિે “Application number” તથ  
 Birth  Date  Type  કય ગ બ દ Ok  પર click  કરવ થી ત્રણ (૩) બટિ  Ok “Application preview”  
 પર click  કરી  પોત િી અરજી જોઈ લેવી. અરજીમ ાં  સિુ રો કરવ િો  જણ ય તો Edit Application  
 ઉપર click કરીિે સિુ રો કરી લેવો. અરજી confirm કય ગ પહલે ાં કોઈપણ પ્રક રિો  સિુ રો થઈ શકશે 
 િહીં. જો અરજી સિુ રવ િી જરૂર િ જણ ય તો જ confirm application પર click કરવુાં. confirm 

 application પર click કરવ થી ઉમેદવ રિી અરજીઓ નિગમમ ાં online સ્વીક ર થઈ જશે. 
 અહી“confirmation number generate” થશે. જે હવે પછીિી બિી જ ક યગવ હી મ ટે જરૂરી હોઈ, ઉમેદવ રે 
 સ ચવવ િો રહશેે. confirmation number  નસવ ય કોઈપણ પત્રવ્યવહ ર કરી શક શે િહીં. Confirm થયેલ 
 અરજીપત્રકિી નપ્રન્ટ અચકુ ક ઢી ર ખવી. 
(૧૨)  સ મ ન્ય કેટેગરીિ  ઉમેદવ રે ભરવ િી થતી ફી સાંદભે “Print Challan" ઉપર ક્લીક કરીિે નપ્રન્ટેડ 
 ચલણિી િકલ  ક ઢવ િી રહશેે. આ નપ્રન્ટેડ ચલણિી િકલ લઈિે િજીકિી કોમ્પ્યટુર સનુવિ  િર વતી 
 પોસ્ટ ઓફીસમ ાં જવ નુાં  રહશેે. પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ.૨૪૦/- પરીક્ષ  ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ સનવિસ ચ ર્જ 
 તેમજ  મળુ ગજુર તિ  અિ મત કક્ષ િ  ઉમેદવ રોએ પોસ્ટ ઓફીસમ ાં  રૂ.૧૨૦/-પરીક્ષ  ફી +  રૂ.૧૨/- 
 પોસ્ટલ  સનવિસ ચ ર્જ ભરવ િો રહ ેછે. તા.૯/૩/૨૦૧૭ સિુીિ  પોસ્ટ ઓફીસિ  ક મક જિ  સમય સિુીમ ાં 
 ભરવ િી રહશેે.  ર જ્યિ  અિ મત વગગિ  ઉમેદવ રે ફી ભરવ િી રહશેે.અિે ફી ભય ગ અંગેનુાં ચલણ 
 મેળવવ નુાં રહશેે. આ ચલણ તથ  confirm  થયેલ અરજીપત્રક ઉમેદવ રે પોત િી પ સે સ ચવીિે 
 ર ખવ િ  રહશેે. અિે જ્ય રે નિગમ દ્દ ર  માંગ વવ મ ાં આવે ત્ય રે જ અરજીપત્રક બીડ ણો સર્હત તથ  ફી 
 ભરેલ  ચલણિી િકલ સ થે આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવ િ  રહશેે.અથવ  નિગમિી વડી 
 કચેરીમ ાં રૂબરૂ આપી જવ િ  રહશેે.   
(૧૩) દરેક જગ્ય  મ ટે ઉમેદવ રે એક જ અરજી કરવી. આમ છત ાં, સાંજોગોવસ ત, જો કોઇ ઉમેદવ રે એકથી વધ ુ

અરજી કરેલ હશે. તો છેલ્લી કન્ફમગ થયલે અરજી, તેિી સ થે  નિયતફી ભરેલ હશે.તો તે મ ન્ય ગણ શ ે 
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અિે અગ ઉિી અરજી રદ ગણવ મ ાં આવશે. અગ ઉ અરજી સ થે ભરેલ ફી છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી 
સ મે ગણવ મ ાં આવશે  િહીં.  

 જો ઉમેદવ રે છેલ્લી કન્ફમગ થયેલ અરજી, તેિી સ થે  નિયત ફી ભરેલ િહીં હોય, તો આવ  ઉમેદવ રિી 
નિયત ફી સ થિેી કન્ફમગ થયેલ છેલ્લી અરજી મ ન્ય ગણવ મ ાં આવશે.જો ઉમેદવ રે એકથી વધ ુઅરજી 
કરેલ હશે.તો તે રીફાંડ કરવ મ ાં આવશે િહીં. દરેક જગ્ય  મ ટે ઉમેદવ રે અલગ-અલગ અરજી કરવ િી 
રહશેે.   

(૧૪)  અરજી ફી;- 
(૧) સ મ ન્ય કેટેગરીિ  ઉમેદવ રે પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ.૨૪૦/- પરીક્ષ  ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ સનવિસ ચ ર્જ 
 ભરવ િો રહશેે, અિે ફી ભય ગ અંગેનુાં ચલણ મેળવવ નુાં રહશેે 
(૨) મળુ ગજુર તિ  અિ મત કક્ષ િ  ઉમેદવ રોએ પોસ્ટ ઓફીસમ ાં રૂ.૧૨૦/- પરીક્ષ  ફી + રૂ.૧૨/- પોસ્ટલ 
 સનવિસ ચ ર્જ ભરવ િો રહ ેછે 
(૩) ફી ભય ગ વગરિી અરજી રદ થવ િે પ ત્ર છે. ફી ભરેલ િહીં હોય  તેવ  ઉમેદવ રિે કોઈપણ સાંજોગોમ ાં 
 પ્ર થનમક કસોટી પરીક્ષ મ ાં બેસવ  દેવ મ ાં આવશે િહીં.આ ફી ફકત પોસ્ટ ઓફીસ દ્દ ર  જ સ્વીક રવ મ ાં 
 આવશ,ે રોકડમ ાં, ડીમ ન્ડ ડ્ર ફટથી ઈન્ન્ડયિ પોસ્ટલ ઓડગર સ્વરૂપમ ાં આ ફી સ્વીક રવ મ ાં આવશે િહીં, 
 જેિી ઉમેદવ રોએ ખ સ િોંિ લેવી. 
(૧૫) ઉમેદવ રોિે ખ સ  જણ વવ નુાં  કે, અરજીપત્રક તથ  પ્રમ ણપત્રોિી  ચક સણી  દરમ્પય િ ઉમેદવ ર  આ 
 જગ્ય િ  ભરતી  નિયમો, તથ  જાહરે તિી જોગવ ઈઓ મજુબ લ યક ત િર વત  િથી. તેમ મ લમુ પડશે 
 તો તેમિી ઉમેદવ રી કોઈપણ તબકે્ક રદ કરવ મ ાં આવશે. 
(૧૬) અરજીપત્રક સ થે મ ાંગવ મ ાં આવે ત્ય રે જોડવ િ  આવશ્યક પ્રમ ણપત્રોિી ય દી (આ ય દી ફકત 
 ઉમેદવ રોિે મદદરૂપ થવ  મ ટે છે. અથગઘટિિ  પ્રસાંગે જાહરે તિી જોગવ ઈ તથ  પરીક્ષ  નિયમોિી 
 જોગવ ઈ ધ્ય િ લેવ િી  રહશેે. 

૦૧ એક જગ્ય  મ ટે એક અરજી કરવી. 
૦૨ એસ.એસ.સી.બોડગિ  પ્રમ ણપત્રિી િકલ કે જેમ ાં જન્મ ત રીખ દશ ગવેલ હોય. 
૦૩ ઉમેદવ રે િ મમ ાં ફેરફ ર કરેલ હોય તો તેિ  પરુ વ િી િકલ 
૦૪ સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગ અિે અનસુણુચત જાનત, અનસુણુચત જિજાનત, મ ટે 

સક્ષમ અનિક રી દ્દ ર  અપ યેલ પ્રમ ણપત્રિી િકલ 
૦૫ સ મ જજક અિે શૈક્ષણણક રીતે પછ ત વગગિ  અરજદ રોએ જાહરે તમ ાં જણ વ્ય ાં મજુબ 

ત .૦૧/૦૪/૨૦૧૬ થી અરજી કરવ િી છેલ્લી ત રીખ સિુીમ ાં ઈસ્ય ુ થયેલ િોિ 
ર્ક્રમીલેયર પ્રમ ણપત્ર િમિુ  ’ક ‘ મજુબ ગજુર તીમ ાં આવત ુપ્રમ ણપત્ર બીડવુાં. અંિેજીમ ાં 
આપવ મ ાં આવતુાં Annexure-A મ ન્ય િથી. 

૦૬ શ રીર્રક ર્દવ્ય ાંગત  િર વત  અરજદ ર મ ટે સક્ષમ અનિક રી દ્દ ર  અપ યેલ તબીબી 
પ્ર મ ણપત્રિી િકલ (સ .વ/નવ.િ  પર્રપત્રથી નિયત થયેલ િમિુ  મજુબ) 

૦૭ શૈક્ષણણક લ યક તિ ાં સાંદભગમ ાં જાહરેતમ ાં દશ ગવેલ નવિ શ ખ  સ્િ તક/ અનસુ્િ તક પદવીિ  
અંનતમ વષગ ગણુપત્રક/પદવી પ્રમ ણપત્રિી િકલ 

૦૮ સક્ષમ અનિક રી દ્દ ર  આપવ મ  આવેલ અનભુવિ  પ્રમ ણપત્રિી િકલ(જેમ ાં સાંસ્થ િ  
લેટરપેડ (૧)િ રણકરેલ જગ્ય  (૨)અનભુવિો સમયગ ળો (૩)અનભુવિો પ્રક ર (૪) 
પગ રિી નવગત વગેરે નવગતોિો ઉલ્લખે થયેલ હોવો જોઈએ 
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૦૯ સરક રી કમગચ રીિ  ર્કસ્સ મ ાં રૂબરૂ મલુ ક તિ  સમયે સક્ષમ અનિક રી દ્દ ર  નિયત િમિુ મ ાં 
આપવ મ ાં આવલે ‘િ -વ ાંિ ’ પ્રમ ણપત્રિી િકલ અચકુ રજુ કરવ િી રહશેે. અન્યથ  રૂબરૂ 
મલુ ક તમ ાં પ્રવેશ મળશ ે િહી.(સ .વ.નવ.ત .૦૮/૧૧/૧૯૮૯િ  પર્રપત્રથી નિયત થયેલ 
િમિુ  મજુબ) 

૧૦ નવિવ  ઉમેદવ રિ  ર્કસ્સ મ ાં બીજા લગ્િ કરેલ િથી તેવુાં સોગાંદિ મુાં 

 

  આ તબકે્ક ઉમેદવ રોનુાં ખ સ ધ્ય િ દોરવ મ ાં આવે છે કે અનભુવે એમ જણ ય છે કે અરજીપત્રક 
સ થે ણબડવ િ  ણબડ ણો/પ્રમ ણપત્રો વગેરે અંગ ેપરુતી ક ળજી ઉમેદવ રો દ્દ ર  લવે મ ાં આવતી હોતી િથી. 
ઉમેદવ રોિે જણ વવ મ ાં આવેલ પ્રમ ણપત્રો પૈકી કોઈક પ્રમ ણપત્રો બીડવ િ  રહી જત  હોય છે કે 
પ્રમ ણપત્રો જાહરે તમ ાં આપેલી સચુિ  મજુબિ  હોત ાં િથી આવ  પ્રસાંગોએ નિગમિે તેઓિી અરજી રદ 
કરવી પડ ેછે. આ પ્રક રિી બ બત આપિ  કેસમ ાં િ બિે તે મ ટે અરજી, નિગમમ ાં રજુ કરત ાં પહલે ાં આ 
અંગે પરુતી ક ળજી ર ખી, ચક સણી કરીિે જ તે અરજી સ થે આપિ  તરફથી રજુ કરવ મ ાં આવે તે જોવ  
જણ વવ મ ાં  આવે છે.   

 
                    
                       વહીવટી સાંચ લક, 
              ગજુર ત ર જય બીજ નિગમ ણલ., 
                   ગ ાંિીિગર 
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એિેક્ષર-A (ભાગ-૧) 
ગજુર ત ર જ્ય બીજ નિગમ લી. ગ ાંિીિગર 

બ્ાન્ચ મેિેજર, સીિીયર બીજ અનધકારી તથ  બીજ અનધકારી વગગ-૨િી જગ્ય  પર ભરતી મ ટેિી 
સાંભનવત પ્ર થનમક કસોટીમ ાં ભ ગ-૧ અિે ભ ગ-૨િ ાં ૧૮૦ નમિીટ િ ાં સાંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રિો અભ્ય સક્રમ. 

ભાગ-૧ સામાન્ય અભ્યાસ  

માધ્યમ :- ગજુરાતી    પ્રશ્નોિી સુંખ્યા-૧૦૦           ગિુ-૧૦૦ 

૧ ગજુર તિી ભૌગોણલક, આનથિક અિે સ મ જજક ભગૂોળ 
૨ ગજુર તિો  સ ાંસ્કૃનતક વ રસો-સ ર્હત્ય,કલ ,િમગ અિે સ્થ પત્યો  
૩ ભ રતિી ભગૂોળ- ભૌગોણલક, આનથિક, સ મ જીક, ખેતી, કુદરતી સાંશ િિો અિે વસ્તી અંગે બ બતો 
૪ નવશ્વ ભગૂોળિી ભૌગોણલક સ મ ન્ય મ ર્હતી 
૫ ભ રતનુાં બાંિ રણ: 

(૧)આમખુ (૨)મળૂભતૂ અનિક રો અિે ફરજો (૩)ર જ્યિીનતિ  મ ગગદશગક નસદ્વ ાંતો (૪) સાંસદિી રચિ  
(૫)ર ષ્ટ્રોપનતિી સત્ત  (૬)ર જ્યપ લિી સત્ત  (૭)ન્ય યતાંત્ર (૮)અનસુણુચત જાનત, અનસુણુચત જિ જાનત 
અિે સમ જિ  પછ ત વગો મ ટેિી જોગવ ઈઓ (૯)એટિી જિરલ (૧૦) િીનત આયોગ (૧૧)પાંચ યતી 
ર જ (૧૨)િ ણ પાંચ (૧૩) બાંિ રણીય સાંસ્થ ઓ–ચુાંટણીપાંચ સાંઘલોક સેવ  અયોગ, ર જ્ય સેવ  આયોગ 
કોમ્પ્ટ્રોોલર અિે ઓર્ડટર જિરલ 

૬ ભ રતિી અથગવ્યવસ્થ   
૭ ભ રતિો ઈનતહ સ 
૮ સ મ ન્ય નવજ્ઞ િ, પય ગવરણ તથ  ઇન્ફમેશિ એન્ડ કોમ્પયનુિકેશિ 
૯ સ મ ન્ય બૌનિક ક્ષમત  કસોટી 
૧૦ ખેલ જગત  
૧૧ મ ર્હતી(મેળવવ િો)અનિક ર અનિનિયમ-૨૦૦૫ 
૧૨ ગજુર તી વ્ય કરણ  

(૧)જોડણી (૨)સમ િ થી/નવરુદ્ધ થી શબ્દો (૩)સાંનિ (૪)સમ સ (5)રૂર્ઢપ્રયોગો 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 પ્ર દેનશક, ર ષ્ટ્રોીય અિે આંતરર ષ્ટ્રોીય મહત્વિ  બિ વો 
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એિેક્ષર-A (ભાગ-૨) 
ગજુરાત રાજ્ય બીજ નિગમ િી. ગાુંધીિગર 

બ્ાન્ચ મેિેજર, સી.બીજ અનધકારી તથ  બીજ અનધકારી વગગ-૨િી જગ્ય  પર ભરતી મ ટેિી સાંભનવત 
પ્ર થનમક કસોટીમ ાં ભ ગ-૧ અિે ભ ગ-૨િ ાં ૧૮૦ નમિીટિ ાં સાંયકુ્ત પ્રશ્નપત્રિો અભ્ય સક્રમ. 
 

ભાગ-૨ : નવષયિે િગતા પ્રશ્ન પિિા અભ્યાસ ક્રમિી 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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એિેક્ષર-B  

ગજુર ત ર જ્ય બીજ નિગમ ણલ. ગ ાંિીિગર 

મદદિીર્,  અપર ડીવીઝિ ક્િાકા  કમ કેર્ીયર વગગ-૩ િી જગ્ય  પર ભરતી મ ટેિી પર્રક્ષ િી રૂપ 
રેખ  તથ  અભ્ય સક્રમ અનસુ ર યોજવ મ ાં આવશે. 

૧ લેણખત પરીક્ષ નુાં હતે ુલક્ષી પ્રક રનુાં સ મ ન્ય જ્ઞ િનુાં પ્રશ્નપત્ર ૨૦૦ ગણુ અિે ૨ કલ કિ ાં સમય મ ટે રહશેે. 
સ મ ન્ય જ્ઞ િિ  પ્રશ્નપત્રિો અભ્ય સક્રમ આ પ્રમ ણે રહશેે. 
(૧)  સ મ ન્ય નવજ્ઞ િ, પય ગવરણ તથ  ઇન્ફમેશિ એન્ડ કોમ્પયનુિકેશિ ટેકિોલોજી 
(૨)  ભ રતનુાં બાંિ રણઃ આમખુ- મળુભતૂ અનિક રો અિે ફરજો- ર જનિતીિ  મ ગગદશગક નસધ્િ ાંતો- 
 સાંસદિી રચિ  - ર ષ્ટ્રોપનતિી સત્ત , ર જયપ લિી સત્ત , ન્ય યતાંત્ર- અન.ુજાનત, અન.ુજિજાનત 
 અિે સમ જિ  પછ ત વગો મ ટેિી જોગવ ઇઓ- એટિી જિરલ- િીતી આયોગ- િ ણ ાં પાંચ- 
 બાંિ રણીય સાંસ્થ ઓ- ભ રતનુાં  ચ ૂાંટણી પાંચ, સાંઘલોક સેવ  આયોગ, ર જય સેવ  આયોગ, 
 કોમ્પ્ટ્રોોલર અિે ઓર્ડટર જિરલ  
(૩)  ત જેતરિ  મહત્વિ  પ્ર દેનશક, ર ષ્ટ્રોીય, આંતરર ષ્ટ્રોીય મદૃુ ઓ/બિ વો 
(૪)  ભ રતિી ભગૂોળ- ભૌગોણલક, આનથિક, સ મ જજક, ખેતી, કુદરતી સાંશ િિો અિે વસ્તી અંગેિી 
 બ બતો 
(૫)  ગજુર તિો સ ાંસ્કૃનતક વ રસો-સ ર્હત્ય, કલ , િમગ અિે સ્થ પત્યો  
(૬)  સ મ ન્ય બૌનિક ક્ષમત કસોટી 
(૭)  ખેલ જગત 
(૮)  ભ રતિી ર જિીનત અિે અથગવ્ યવસ્ થ  
(૯)  પાંચ યતી ર જ 
(૧૦)  ભ રતિો ઇનતહ સ 

૨ લેણખત પર્રક્ષ િ ાં અભ્ય સક્રમમ ાં કુલ- ૧ પેપર રહશેે.  
(૧)  પેપર-૧, ગજુર તી (સ્િ તક કક્ષ ), ૧૦૦ ગણુ તથ  સ મ ન્ય અભ્ય સ (ઈન્ટરનમડીયેટ કક્ષ ), ૧૦૦ 
 ગણુ બાંિે થઈ એક પેપર કુલ -૨૦૦ ગણુનુાં રહશે. 
 પેપર-૧ પ્રશ્નપત્રનુાં સ્તર સ્િ તક કક્ષ નુાં રહશેે તથ  સ મ ન્ય અભ્ય સ ઈન્ટરનમડીયેટ કક્ષ નુાં પેપર 
 સમય ૨ કલ કિો રહશેે.   
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એિેક્ષર-C  
ગજુર ત ર જ્ય બીજ નિગમ ણલ. ગ ાંિીિગર 

િેલખત પરીક્ષા માટેિી અગત્યિી સચુિાઓ તથા નવગતવાર માહહતી 
 

 લેણખત પરીક્ષ મ ાં ઉમેદવ રિે કોમ્પ્યરુ ઈઝડ ખ સ પ્રક રિી જવ બવહી[O.M.R Answer Sheet] આપવ મ ાં 
આવશે. પ્રશ્નપત્રિ  બિ  હતેલુક્ષી હશે. દરેક પ્રશ્નિ ાં જવ બમ ાં એ.બી.સી.ડી. અિે ઈ એમ પ ાંચ નવકલ્પ 
આપવ મ ાં આવશે. પ ાંચમો નવકલ્પ E- “Not attempted” તરીકેિો રહશેે. જો ઉમેદવ ર પ્રશ્નિો જવ બ 
આપવ  િ ઇચ્છત  હોય તો આ નવકલ્પ E પસાંદ કરી શકશે.  
૩(૧)  ઉમેદવ રે જે પ્રશ્નિ ાં જવ બ મ ટે જો પ ાંચમો E- “Not attempted” એિકોડ કરેલ હશે તો તે પ્રશ્નિ  
 “શનૂ્ય”  ગણુ ગણ શે અિે તે પ્રશ્ન મ ટે કોઈ િેગેટીવ ગણુ ક પવ મ ાં આવશે િહી તેથી ઉમેદવ રે 
 સ ચો નવકલ્પ શોિી જવ બવહી (O.M.R AnswerSheet) મ ાં સબાંનિત પ્રશ્નિ ાં ક્રમ સ મે આપલે 
 A.B.C.D.કે E િ ાં વત ુગળિે પરેૂપરુૂાં ભરૂી/ક ળી શ હીિી બોલપેિથી ડ કગ કરવુાં. આ નસવ યિી 
 કોઈપણ કલરિી શ હીિી બોલપેિથી જવ બો આ્ય  હશે તો તે જવ બવ હી તપ સવ મ ાં આવશ ે
 િહી અિે આપોઆપ શનૂ્ય ગણુ આપવ મ ાં આવશે. એકવ ર ડ કગ કરેલ જવ બિે બદલી શક શે 
 િહીં.  
૩(૨)  એક જ પ્રશ્ન મ ટે જો જવ બવહીમ ાં એકથી વધ ુ નવકલ્પ આપેલ  હશે તો તે જવ બ મ ટે ગણુ 
 આપવ મ ાં આવશે િર્હ. 
૩(૩)  આ કસોટીમ ાં પ્રત્યેક ખોટ  જવ બ, એકથી વધ ુજવ બિ ાં ર્કસ્સ મ ાં તથ  એકપણ નવકલ્પ એિકોડ 
 િહી કરવ િ  ર્કસ્સ મ ાં જે તે જવ બિ  નિનિત ગિુિા 0.૩ ગિુ કુલ મેળવેલ ગણુમ ાંથી બ દ 
 કરવ મ ાં આવશે એટલે કે ખોટ  જવ બો મ ટે િેગેટીવ ગિુિી બ બત ઉમેદવ રે ધ્ય િે ર ખવ િી 
 રહશેે. 
૩(૪)  ઉમેદવ ર દ્વ ર  જવ બવ હી [O.M.R Answer Sheet] મ ાં જો બેઠક િાંબર/પ્રશ્ન પસુ્સ્તક  િાંબર કે 
 પ્રશ્ન પસુ્સ્તક  સીરીઝ ખોટ  લખવ મ ાં આવશે કે આ બ બતે કોઈ ક્ષનત પણ આચરવ મ ાં આવશે તો 
 તેવી જવ બવહીઓ તપ સવ મ ાં આવશે િહીં. અિે આવ  પ્રક રિી ક્ષનતઓ પરત્વે જો 
 જવ બવહી તપસ્ય  બ દ પણ ક્ષનતઓ /અપણૂગત ઓ ધ્ય િે આવશે તો તેિ  ઉમેદવ રિે મ ત્ર 
 આવ  ક રણોસર પણ અસફળ જાહરે કરવ મ ાં આવશે. જે અંગે પ છળથી કોઈ રજૂઆત/નવિાંતી 
 ધ્ય િે લેવ મ ાં આવશ ે િહી. આથી તમ મ ઉમેદવ રોિે O.M.R Answer Sheetમ ાં ભરવ િી થતી 
 નવગતો સાંપણૂગપણ ે યોગ્ય રીતે ભરવ  અિે એિકોડ [Encode] કરવ  પરુતી ચીવટ અિે ક ળજી 
 ર ખવ  ખ સ સચુિ  આપવ મ ાં આવે છે. 
૩(૫)  કોઈ ઉમેદવ ર ધ્વ ર  અરજી પત્રકમ ાં મ ન્ય રમતગમતમ ાં પ્રનતનિનિત્વ કરેલ છે તેવી નવગત 
 દશ ગવેલ હશે અિે પ છળથી આ નવગત શરતચકૂથી દશ ગવેલ હતી કે તે અંગ ેિો પ્રમ ણપત્ર રજુ 
 કરી શકે તેમ િથી તેવી રજૂઆત મળશે તો કોઈપણ સાંજોગોમ ાં મ ન્ય ર ખવ મ ાં આવશે િર્હ. અિે 
 જો ઉમેદવ ર પ્ર થનમક કસોટીમ ાં સફળ થયલે હશ ે તો પણ અરજી પત્રકમ ાં ખોટી નવગત 
 જણ વવ િ  ક રણોસર ઉમદેવ રી રદ કરવ મ ાં આવશે. જેથી ઉમેદવ રે આ અંગે અંગત ક ળજી 
 ર ખવ  સચુિ  આપવ મ ાં આવે  છે.  

 

 
 


