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�હ�રાત �માકંઃ-(   DOH/201213/2)◌ઃ- �ૃિષ અને સહકાર  િવભાગના  િનય�ંણ હ�ઠળના  ખાતાના વડાની બાગાયત 

િનયામક&ીની કચેર(ની િવિવધ *જ,લા/તા.કુા ક0ા હ1 તકની કચેર(ઓમા ંનીચે દશા5વેલ વગ5-૩ ની જ7યાઓ પર ઉમેદવારો 

પસદં કરવા માટ� on line   અર<ઓ  મગંાવામા ંઆવે છે.  આ માટ�   ઇA છા  ધરાવતા  ઉમેદવાર�   http://ojas.guj.nic.in  પર 

તાર(ખઃ ૧૫/૦૩/૨૦૧૩ (બપોર� ૧૪:૦૦ કલાક) થી તાર(ખઃ ૦૪/૦૪/૨૦૧૩ (રા�ીના ૨૩:૫૯ કલાક)  દરJયાન  અર<  

કરવાની  રહ�શે. ઉમેદવાર� અર<  કરતા ંપહ�લા  તાKતરનો   Passport  Size  Photograph  (15KB) અને Signature  (15 KB) 

સાઇઝથી વધાર� નહ( તે ર(તે  JPG  Format  મા ંScan કર( On line  અર<મા ં Upload કરવાના રહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાના બધાજ 

શૈ0Nણક, વય, અને �િત તેમજ લાયકાતના  Pમાણપ�ો  પોતાની પાસે તૈયાર રાખવાના રહ�શે. અને અર< પ�મા ંતે Qજુબની 

િવગતો ભરવાની રહ�શે. ઉમેદવારોની પસદંગી હ�R ુલ0ી PSોવાળ(  O.M.R.પT ધિતથી લેવાતી પર(0ા  Uારા કરવામા ંઆવશે. 

પર(0ા સબંિંધ બધીજ Vચૂનાઓ મોબાઇલ નબંર પર SMS થી આપવામા ંઆવશ.ે આથી અર< પ�કમા ંસબંિંધત  કોલમમા ં 

મોબાઇલ નબંર  અવX ય  દશા5વવો  અને  પસદંગી PYકયા Zણૂ5 થાય [ યા ંVધુી તે નબંર �ળવી રાખવો જ\ર( છે.   
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(2.)   અનામત જ7યાઓ ફdત Qળુ `જુરાતના સા.શૈ.પ.વ.ના, અ]VુNુચત �િત તેમજ અ]VુNુચત જન �િતના પછાત વગ5ના  

       ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે. 
 

� અનામત વગeના ઉમેદવારો જો Nબન અનામત જ7 યાઓ માટ� અર< કરશે. તો આવા ઉમેદવારોને વય મયા5દામા ં

fટછાટ મળશે નYહg.  

� ઉમેદવાર� ઓનલાઇન ફોમ5 ભરતી વખતે તેઓ અનામત ક�ટ�ગર(મા ંઅર< કરવા માગે છે ક� Nબન અનામાત ક�ટ�ગર(મા ં

કરવા માગે છે. તે 1 પh ટ જણાવiુ ંએક વખત ઓનલાઇન અર< કયા5 બાદ ઓનલાઇન ફોમ5મા ંદશા5વેલ �િત/ક0ામા ં

કોઇ પણ Pકારનો ફ�રફાર કરવા દ�વામા ંઆવશે નYહg. જો કોઇ ઉમેદવાર પાછળથી આ બાબતે રkુઆત કરશે તો તેની 

રkુઆત 1 વીકારવામા ંઆવશ ેનYહg ક� તેનો કોઇ P[ lતુર આપવામા ંઆવશે નહ(. ઉમેદવારોને ઉપરોકત Vચૂના T યાન ે

લઇ તે]ુ ંઅmકૂ પણે પાલન કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  

� િવિવધ ક0ા માટ�]ુ ંઅનામત]ુ ંધોરણ સરકાર&ી ની Pવત5માન Vચૂના Pમાણે રહ�શે. 

� મYહલાઓ માટ�ની જ7યાઓ ૩૦ % Qજુબ અનામત છે. K તે ક�ટ�ગર( સામે સરભર કરાશે. મYહલા ઉમેદવારો માટ�ની 

અનામત જ7યાઓ ઉપર જો લાયક મYહલા ઉમેદવાર ઉપલnધ નહ( થાય તો તે જ7યા તે જ ક�ટ�ગર(ના Z\ુષ 

ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 
 



� સરકારના Pવત5માન િનયમો અ]સુાર િવધવા મYહલા ઉમેદવારો માટ� પસદંગીમા ંઅoતા આપવા માટ� તેમને મળેલ ^ુલ 

`ણુના ૫ (પાચં) ટકા `ણુ ઉમેર( આપવામા ંઆવશે. પરંR ુતેઓએ ભરતી તથા િનમp ૂકં સમયે Zનુ:લ7 ન કર�લ ન હોવા 

જોઇએ. ઉપરાતં સિમિત માગંે [ યાર� તેના તમામ Zરુાવાઓ અસલમા ંરkુ કરવાના રહ�શે.  

� મા< સૈિનક માટ� ^ુલ જ7યાઓના ં૧૦ % Qજુબ અનામત છે. K Kતે ક�ટ�ગર( સામે સરભર કરાશે મા< સૈિનક માટ�ની 

અનામત જ7યા જો લાયક મા< સૈિનક ન મળે તો તે જ7યા K તે ક�ટ�ગર(ના અ_ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

� શાર(Yરક ખોડ ખાપંણવાળા ઉમેદવારોની અનામત જ7યાઓ K તે ક�ટ�ગર( સામે સમાવેશ કરવામા ંઆવશે. 
 

(3) ��� *!�8 :-  
 

     નાણા ં િવભાગના   તાર(ખઃ ૧૬-૦૨-૨૦૦૬  તથા  તાર(ખઃ ૦૧/૦૮/૨૦૦૬,  તથા  તાર(ખઃ  ૦૬-૧૦-૨૦૧૧ ના ઠરાવ 

તથા સામા_ ય વYહવટ( િવભાગના તા. ૦૪/૦૬/૨૦૦૯ ના ઠરાવની જોગવાઇઓને આિધન K બોલીઓ/ શરતો/િનયમો નકક(  

     કર�લ છે.તે તેમજ હવે પછ( વખતો વખત સરકાર&ી Uારા નકક( કરવામા ંઆવે તે પગાર સબધંી બોલીઓ/શરતો/િનયમો     

     ઉમેદવારને બધંનકતા5 રહ�શે. Pવત5માન  જોગવાઇઓને આિધન Pથમ પાચં  વષ5 માટ�  \િપયા ૫૩૦૦/- ના માિસક ફ(dસ  

     પગારથી લાયક ઉમેદવારને અજમાયશી ધોરણે િનમpકૂ અપાશે. તે િસવાય  અ_ ય કોઇ ભr થા ંક� લાભો મળવાપા� રહ�શે  

     નYહg. [યાર બાદ પાચં વષ5ની સતંોષકારક સેવા Zણૂ5 થયાની ખાતર( થયા બાદ   �હ�રાતમા ંદશા5વેલ  બાગાયત 

     મદદનીશ તાિં�ક સવંગ5  વગ5- ૩  તર(ક�, પે બે_ ડ \િપયા ૫૨૦૦ – ૨૦૨૦૦ + oેડ પે \િપયા ૨૪૦૦/-  ના  પગાર  

     ધોરણમા ંિનયિમત િનમpકૂ મેળવવા પા� ઠરશે. 

(4)   �; <��
=-  

     ઉમેદવાર ભારતનો નાગYરક હોવા જોઇએ.અથવા `જુરાત Q,ુ ક( સેવા વગsકરણ અને ભરતી (સામા_ ય) િનયમો, ૧૯૬૭ 

ના િનયમ-૭ હ�ઠળ કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ Qજુબની રાh t(યતા પા�તા ધરાવતો હોવો જોઇએ.   

(5)   ш@AB8к  �к
 

      (૧) `જુરાત ^ૃિષ lિુનવસsટ( હ�ઠળની કોઈપણ શાળાનો ૨ વષ5નો એoીક,ચરનો Yડv લોમા કોસ5 કર�લ હોવો જોઈએ 

અથવા  રાwય સરકાર મા_ય કોઈપણ lિુનવિસxટ(, િવyાિપઠ ક� સ1ંથામાથંી \રલ 1ટડ(ઝ (એoીdલચર) ની 1નાતકની પદવી 

           ધરાવતો હોવો જોઇએ  

      (૨)  `જુરાતી / Yહ_દ( અથવા બ_ં ને ભાષા]ુ ંપયા5v ત zાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

(6)  к!DE F�&��� 28к��  

  સામા_ય વહ(વટ  િવભાગના  તાર(ખઃ ૧૩/૦૮/૨૦૦૮  ના સરકાર( ઠરાવ �માકં સીઆરઆર-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી  

  થી ન{(  કર�લ  અ|યાસ �મ   Qજુબ  કોJv lટુર  }ગે]ુ ં બેઝીક  નોલેજ  ધરાવતા  હોવા }ગે]ુ ં કોઇપણ  સરકાર  મા_ય  

  તાલીમ સ1ં થા]ુ ંPમાણપ� / માક5શીટ  ધરાવતા હોવા જોઇએ.  તથા સરકાર  મા_ ય lિુનવિસxટ( અથવા સરકાર ~ારા મા_ય  

  સ1ંથામા ંકોJv lટુર zાન }ગેના કોઇપણ ડ(v લોમા અ|યાસ�મમા ંકોJv lટુર એક િવષય તર(ક�  હોય તેવા Pમાણપ�ો અથવા    

  ધોરણ-૧૦ અને  ધોરણ – ૧૨ ની પર(0ા કોJv lટુરના િવષય સાથે પસાર કર�લ હોય તેવા Pમાણપ�ો  ધરાવતા હોવા 

જોઇશે. આ તબ{ે Pમાણપ�ો ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર< કર(  શકશે. પરંR ુિનમpકૂ મેળવતા પહ�લા આ Pમાણપ� 

અmકૂ  રkુ કરવા]ુ ંરહ�શે. અ_યથા િનમpકૂ મેળવવાને પા� ઠરશે નYહ. 

(7)   �� 	�H�	� I&J&=-  

� Qળુ `જુરાતના હોય તેવા અ]VુNુચત �િત, અ]VુNુચત જન�િત, સામા*જક અને શૈ0Nણક ર(તે પછાત વગ5ના Z\ુષ 

ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા5દામા ંપાચં (૫) વષ5ની �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

� Nબન અનામત વગ5ના મYહલા ઉમેદવારોને ૫ (પાચં) વષ5ની તથા Qળુ `જુરાતના હોય તેવા તમામ અનામત વગ5ના 

મYહલા ઉમેદવારને ૧૦ (દશ) વષ5ની ઉપલી વય મયા5દામા ં�ટછાટ આપવામા ંઆવશે. (આ �ટછાટમા ંમYહલા માટ�ની 

�ટછાટ ક� K ૫ પાચં વષ5ની છે તેનો પણ સમાવેશ થઇ �ય છે.) 



� `જુરાત Q,ુક( સેવા વગsકરણ અને ભરતી (સામા_ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ની જોગવાઇઓ અ]સુાર અગાઉથી `જુરાત 

સરકારની સેવામા ંહોય તેવા ઉમેદવારોની તરફ�ણમા ંવય-મયા5દા હળવી કર( શકાશે.  
  

   (૧)  તા. ૦૪/૦૪/૨૦૧૩. ના રોજ ઉમેદવારની વય ૧૮ થી ઓછ( નહ( અને ૨૮ થી વ� ુનહ( તેટલી  હોવી જોઈએ.  

    ૧   `જુરાત  Q,ુક(  સેવા  વગsકરણ  અને  ભરતી  િનયમો   (સામા_ય) ૧૯૬૭ ની જોગવાઇ Qજુબ K ઉમેદવારો 

સરકાર( સરકાર(  સેવામા ં હોય  તેવા  ઉમેદવારોની  તરફ�ણમા ં તેમજ  K ઉમેદવારો સાર( શૈ0Nણક લાયકાત અથવા અ]ભુવ  

        અથવા બનંે ધરાવતા ઉમેદવારની તરફ�ણમા ંઉપલી વય મયા5દામા ંિનયમો]સુાર �ટ છાટ Qકુ( શકાશે. 

    ૨  Qળૂ  `જુરાતના હોય તેવા અનામત વગ5ના, મYહલા, િવકલાગં તેમજ મા*જ સૈિનકના ઉમેદવારોને ઉપલી વય 

મયા5દામા ંિનયમો]સુાર નીચે Qજુબ �ટ છાટ આપવામા ંઆવશે.  
 

   (૧)  સામા_ય મYહલા ઉમેદવારોને  ......................... ૫ વષ5  

   (૨)  અનામત વગ5ના Z\ુષ ઉમેદવારોને  ......................... ૫ વષ5  

   (૩)  અનામત વગ5ના મYહલા ઉમેદવારોને  ......................... ૧૦ વષ5          

   (૪)  િવકલાગં Z\ુષ ઉમેદવારોને  ......................... ૧૦ વષ5  

         ( અનામત Z\ુષ ઉમેદવારોને ઉપર Qજુબ પાચં વષ5ની વ� ુ�ટ છાટ મળવાપા� થશે. )  

   (૫)  િવકલાગં મYહલા ઉમેદવારોને......................... ૧૫ વષ5    
 

              �K*=- ઉમેદવાર ૪૦  % ક� તેથી વ� ુટકાવાર( ખ�ડખાપંણની  ધરાવતા હોવા]ુ ં િસિવલ સ�ન]ુ ંસટ�ફ(ક�ટ  

                ધરાવતા હશે તો જ િવકલાગં ઉમેદવાર તર(ક� ઉપલી વયમયા5દા અને અનામતનો લાભ મળશ.ે 
 

   (૬) 	L �@��к=- K મા<  સૈિનક�  સળંગ છ  માસથી  ઓછ(  નહ(  તેટલી  ફરજ  બ�વેલ  હોય  તેવા  અને નોકર(માથંી 

        િનયિમત  ર(તે િનi�ૃ  થયા  હોય તેવા મા< સૈિનકોને તેમણે બ�વેલ ખર�ખર ફરજનો સમયગાળો, તેમની �મરમાથંી 

        બાદ કરતા ંમળતી પYરણા[મક ઉમર,ભરતી િનયમમા ંઠરાવેલ ઉપલી વયમયા5દાથી �ણ વષ5 કરતા ંવધવી જોઇશે નહ(.         

   (૭) તમામ ક�ટ�ગર(ના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયા5દામા ં�ટછાટ સાથે કોઇપણ સજંોગોમા ંિનયત તાર(ખે ઉમર ૪૫ વષ5થી 

        વધવી જોઇશે નહ(. 

   (૮) તમામ  ઉમેદવારોના ં Yક1 સામા ં �િત]ુ ં Pમાણપ�, વયમયા5દા, શૈ0Nણક લાયકાત, વધારાની લાયકાત, અ]ભુવ અને  

       નોન Y�િમNલયર સટ�ફ(ક�ટ અર< કરવાની છે,લી તાર(ખની િ1 થિતએ Tયાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
 

8. ���A N�=-  

(૧) ફોમ5 ભરતી વખતે “ General ” ક�ટ�ગર( Select કર(  હોય  (દશા5વી હોય) તેવા  (PH તથા Ex. Servicemen  

ક�ટ�ગર( િસવાયના) તમામ ઉમેદવારોએ પર(0ા ફ( ભરવાની રહ�શે.  

(૨) K ઉમેદવારોએ ફ( ભરવાની છે  તેવા ઉમેદવારો wયાર�  OJAS   વેબસાઇટ પર પોતાની અર< સબમીટ કર� 

[યાર� તેઓને  અર<  ફ( ભરવા  માટ� ઓન  લાઇન  ઉપલnધ ચલનની  ૩ નકલોની એક પાના ઉપર િP_ ટ 

મેળવવાની  Vચુના મળશે.  ઉમેદવારોએ  આ  પાનાની  પણ િP_ ટ મેળવી  લેવાની રહ�શે,  ઉમેદવારોએ  ચલન 

સાથે કોઇપણ કોJv lટુરરાઇ�ડ પો1 ટ ઓફ(સમા ંજઇને, પર(0ા ફ(  પેટ� \ા.૧૦૦/- રોકડા + \ા.૧૨/- પો1 ટલ ચાજsસ 

ભર( દ�વાના રહ�શે. ચલનની એક નકલ પો1 ટ ઓફ(સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારને િસ{ા / 1 ટ(કર સાથે 

પરત આપશે. આ નકલ ઉમેદવાર� સાચવી રાખવાની રહ�શે અને પર(0ા સમયે કોલ લેટર સાથે અmકૂ સાથે લાવવાની 

રહ�શે. 

(૩) “ General ” ક�ટ�ગર( Select કરનાર ઉમેદવાર ફ( ભયા5ની નકલ સાથે નહ� લાવે તેવા ઉમેદવારોને પર(0ા હોલમા ં

     Pવેશ આપવામા ંઆવશે નહ�. 

(૪) અ_ય કોઇ ર(તે ફ( 1 વીકારવામા ંઆવશે નહ�. 
 



 

(૫) ઉમેદવારને ફ( ભયા5 બાદ ૨૪ કલાકમા ંજો SMS ન મળે તો તા[કાલીક K તે પો1ટ ઓફ(સનો સપંક5 કરવો          

(૬) પો1 ટ ઓફ(સમા ંફ( ભરવાની છે,લી તા. ૦૬/૦૪/૨૦૧૩ (કચેર( સમય Vધુી) ની રહ�શે. 

(૭)અર< ફોમ5મા ંનીચે Qજુબની ક�ટ�ગર( Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ Pકારની પર(0ા ફ( ભરવાની રહ�શે નહ(  

    (ક)  અ]VુNૂચત �િત (SC) 

    (ખ) અ]VુNૂચત જન �િત (ST) 

    (ગ) સામા*જક અને શૈ0Nણક ર(તે પછાતવગ5 (SEBC)  

    (ઘ) મા< સૈિનક (Ex.Serviceman) તમામ ક�ટ�ગર(ના  

    (ચ) શાYરર(ક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારો (PH) તમામ ક�ટ�ગર(ના ં
 

(9) ������ "PQ�=-   આ �હ�રાતમા ં દશા5વેલ સવગં5ની જ7 યા ઉપર પસદંગી માટ� હ�Rલુ0ી P&નોવાળ( 

ઓ.એમ.આર.(O.M.R.) પT ધિતથી પર(0ા લેવામા ંઆવશે.  પર(0ામા ં^ુલ ૧૦૦ PSો રહ�શે. અને તે દર�કનો એક `ણુ રહ�શે. 

દર�ક સાચા જવાબ માટ� ૧ `ણુ આપવામા ંઆવશે. અને દર�ક ખોટા જવાબ માટ� ૦.૨૫ `ણુ કાપવામા ંઆવશે. એટલે ક� ખોટા 

જવાબ માટ� નેગેટ(વ `ણુની બાબત ઉમેદવાર� T યાને રાખવાની રહ�શે. મૌNખક ઇ_ ટર� l ુક� \બ\મા ંQલુાકાત લેવામા ંઆવશે 

નYહg. પર(0ા માટ�ના અ| યાસ �મની િવગતો નીચે Qજુબની છે.  

���A 	&R� 0S ��Q	�� ���
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T=  આ�િુનક ખેતી ઓ�રો અને યાિં�ક સાધનો , િપયત સાધનો અને 1 �ોત જળિસgચન , ફામ5 મશીનર(, કાળ<  

        અને સામા_ય QXુક�લીઓ અને િનરાકરણ, ઉ�5 1 �ોત   

T= પ�પુાલન, પ�નુી િવિવધ �તો, પ� ુસવંધ5ન, મરઘા અને બતકા પાલનની કાળ<, રોગો અને ઉપચાર,  

        પ� ુપોષણ અને પ� ુઆહાર, પ� ુNચYક[સા, �ુધ અને �ુધની બનોવટો, સાયલજે 

T= પાક સરં0ણ, ક(ટકોની ઓળખ, ઉપયોગીતા, વગsકરણ, ફાયદા કારક અને ]કુશાન કારક ક(ટકો, ક(ટક   

        િનય�ંણ જRંનુાશકો અને તેના કાયe, પાકો અને તેની અગ[યની <વાતો, પાક સરં0ણ સાધનો, રચના  

        Pકાર,  ભાગો અને ઉપયોગ, રોગોની ઓળખ અને તેના િનય�ંણ  

T= બાગાયત શા1 �, Q�ુય બાગાયતી ફળ પાકોની (ફળ,શાકભા<,�લ) ખેિત પTધિત, વન1 પિત વધ5ન અને  

         તેના Pકારો, ઉપયોગ, ઓ�રો, વાવેતર પTધિતઓ, કલમોની પTધિતઓ, �લોધાન િવધા, નસ5ર( ,  

        બાગાયત િવકાસની યોજનાઓ,  Yકચન ગાડ5ન,  સફળ શાકભા< ફળ પYરર0ણ, }તઃ1 �ાવ]ુ ંમહ[વ, પેશી  

        સવંધ5ન , બાગાયતમા ં v લા1 ટ(કનો ઉપયોગ,  oીન હાઉસ  ટ�કનોલો<,  શાકભા< પાકો,  �તો,  વાવેતર  

        પTધિત, ઉ[પાદન, Q�ુય રોગ-<વાત અને તે]ુ ંિનય�ંણ 

T= ખેતી પાકો]ુ ંવગsકરણ, રાwયના ખેતી આબોહવા Pમાણેના િવભાગો/ખેતી હવામાનની પYર1 થીતી તથા kુદા kુદા 

ઝોન તેમજ Q�ુય પાકોની માYહતી અને સમજ, બીજ અને માવજત  

T= જમીન િવzાન, `ણુધમe , વગsકરણ, જમીનના Pકાર અને વગsકરણ, જમીન Vધુારણા, પાક ઉપયોગી પોષકત[વો, 

ખાતર અને વગsકરણ/ Pકારો જમીન ધોવાણ અને સરં0ણ, જમીન Zrૃથકરણ  

T=  ^ૃિષ િવ1 તરણ, પTધિતઓ,જ�ુર(યાત, PY�યા, જન સપંક5 , િનદશ5નો, ઇ_ ફોરમેશન ટ�કનોલો<, ^ૃિષ િવ1 તરણ  સહકાર 

Piિૃ�ઓમા ં1 થાિનક સ1ં થાઓનો પYરચય અને ફાળો, ^ૃિષ બાગાયત સલં7 ન યોજનાઓ/કાય5�મો, ^ૃિષ િધરાણ.   

T= પાક ઉ[પાદન, `જુરાતના Q�ુય પાકો , બીજ ઉ[પાદન કાય5�મ, િનgદણ તેના Pકાર અને િનય�ંણ, લીલો પડવાસ, 

^ૃિ�મ વરસાદ, ધિનh ટ ખેતી, Vકુ( ખેતી, પાક ફ�ર બદલી, િમ&પાક અને �તર પાક પTધિત  

T= 0ે� �યવ1 થા હ�R ુ જમીનની ખર(દ( અને પYરબળો, ખેત મkુર, 0ે� આયોજન, સફળ 0ે� �યવ1 થાપક ફામ5 

}દાજપ�,ગામના ખેતી િવષયક નQનુાઓનો અ|યાસ સવ�0ણ, \Rવુાર પાક -  યોજના અને તૈયાર(,ખેત 

�કડાશા1 �, પTધિતઓ, અનાજ સoંહ, ખેત મોજણી  



T= બાયો ટ�કનોલા<, સમજ, મહ[વ, tાનઅKનીક �તો, ઉદાહરણ, ફાયદા, મયા5દાઓ અને િનવારણ, મધમાખી ઉછેર, 

મશ\મની ખેતી. 
 

10. �	U� V���.=- 
 

    (1) સદર�ુ ંભરતી સબંધંી તમામ Vચુનાઓ/િવગતો વખતો વખત વેબસાઇટ પરથી જોવા મળ( શકશે. 

    (2) ઉમેદવાર� િનયત  અર<પ�કમા ં ભર�લ  િવગતો  સમo  ભરતી  PY�યા માટ� આખર(  ગણવામા ંઆવશે.  અને  તેના   

        Zરુાવાઓ  ભરતી  પસદંગી સિમિત/ખાતા  ~ારા  માગંવામા ંઆવે  [યાર� અસલમા ંરkુ કરવાના રહ�શે. અ_યથા અર< 

        પ�ક K તે તબ{ે રદ ગણવામા ંઆવશે. 

    (3) ઉમેદવાર�  અર<પ�કમા ંદશા5વેલ ક�ટ�ગર( (�િત) મા ંપાછળથી  ક�ટ�ગર(  બદલવાની રkુઆત oા� રાખવામા ંઆવશે   

        નહ(. 

   (4) આ  સવંગ5ની  ભરતી  PY�યામા ં આખર(  પસદંગી પામેલ  ઉમેદવાર  િનમpકૂ સ�ાિધકાર( ઠરાવે તે શરતોને આિધન  

        િનમpકૂ મેળવવાને પા� ઠરશે. 

   (5) ઉમેદવાર�  પોતે  આખર(  પસદંગી  યાદ(મા ંસમાિવh ટ થવા  મા�થી  સબંિંધત જ7યા ઉપર િનમpકૂ મેળવવાનો દાવો 

        કરવાને  હ{દાર  થશે નહ(.  િનમpકૂ કરનાર સ�ાિધકારને એવી  ખાતર( થાય ક�  �હ�ર સેવા માટ� તે `જુરાત Q,ુક( 

        સેવા  વગsકરણ  અને  ભરતી (સામા_ય) િનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ િનયમો]સુાર અને આ જ7યાના Pવત5માન ભરતી  

        િનયમો અ]સુાર યો7ય જણાતો નથી તો  તે તબ{ે આ ઉમેદવારને  િનમpકૂ ન આપવાનો િનણ5ય લઇ શકશે. અને આ  

        બાબતે િનમpકૂ સ�ાિધકાર(નો િનણ5ય આખર( ગણાશે. 

   (6) O.M.R  પYર0ા ફdત એલીમીનેશન માટ� છે. [યાર બાદ શૈ0Nણક લાયકાત તેમજ અ]ભુવની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે. 

       અને  તે આધાર�  િનમpકૂ આપવા માટ�ની  આગળની  કાય5વાહ( કરવામા ંઆવશે. આમ ફdત O.M.R પYર0ામા ંPવેશ  

       મળવાથી  િનમpકૂ માટ�નો હ{ આપો આપ મળવાપા� રહ�શે નહ�. . 

   (7) આ ભરતી PY�યા સZંણૂ5પણે બાગાયત મદદનીશ સવંગ5 વગ5-૩ ના Pવત5માન ભરતી િનયમોને આિધન રહ�શે. 

   (8) આ  �હ�રાત  કોઇપણ  કારણોસર રદ  કરવાની ક�  તેમા ં ફ�રફાર  કરવાની  ક�  જ7યાઓનો સ�ંયામા ંવધ-ઘટ કરવાની  

        આવXયકતા  ઉભી થશે  તો  તેમ કરવાનો  પસદંગી સિમિતને સZંણૂ5 હ{/અિધકાર રહ�શે અને આ માટ� કારણો આપવા 

        બધંાયેલ રહ�શે નહ(.તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભર�લ પર(0ા ફ( પરત મળવાપા� થશે નહ(. 

   (9) (અ)  સામા*જક  શૈ0Nણક  ર(તે પછાત  વગ5ના  ઉમેદવારોએ  ઉ�ત  વગ5મા ંતેઓનો સમાવેશ થતો નથી તે મતલબ] ુ

        Pમાણપ�  સામા<ક  _યાય અને અિધકાર(તા િવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ ના ઠરાવથી િનયત થયેલ પYરિશh ટ-ક 

મા તાઃ- ૩૧/૦૩/૨૦૧૨ ના રોજ Zરુા થયેલ ૨૦૧૧ -૨૦૧૨ ના નાણાકં(ય વષ5ની આવકને Tયાને લઇને તાઃ- 

૩૧/૦૩/૨૦૧૨ પછ(ની તાર(ખ]ુ ં યો7ય સ�ાિધકાર(એ આપેલ હોiુ ં જોઇએ અને આ પYરિશh ટ-ક નો નબંર અને તાર(ખ 

ઓનલાઇન અર<  વખતે  દશા5વવાનો  રહ�શે.  પYરિશh ટ-ક ના 1 થાને  એને0ર-એ ] ુPમાણપ� મા_ય ગણાશે નહ(. 

        (બ)  પરNણત  મYહલા ઉમેદવાર� આi ુPમાણપ� તેણીના માતા-િપતાની આવકના આધાર� રkુ કરવા] ુરહ�શે.જો આવા  

        ઉમેદવારોએ  તેમના  પિતની  આવકના  અધાર� આi ુPમાણપ� રkુ કર�લ હશે તે તેમની અર< રદ કરવામા ંઆવશે. 

        (ક)  અર< સાથે  પYરિશh ટ-ક  ને  બદલે  એને0ર-એ  (}oે<મા)ં  રkુ કર�લ હશે તો પણ આવા ઉમેદવારની અર<  

        સામા<ક અને શૈ0Nણક પછાત વગ5ની જ7યા માટ� મા_ય ગણવામા ંઆવશે નહ(. 

  (10) `જુરાતના  સરકાર(  કમ5ચાર(  આ  �હ�રાત  સદંભ5મા ંબારોબાર અર< કર( શકશે પરંR ુતેની �ણ ઉમેદવાર� પોતાના 

        Qળુ તેમજ હાલના િવભાગ/ખાતા/કચેર(ને Yદન-૭  મા ં અmકુ  કરવાની રહ�શે.  જો ઉમેદવારના િવભાગ/ખાતા/કચેર( 

        તરફથી અર< મોકલવાની  છે,લી  તાર(ખ  બાદ  ૩૦ Yદવસમા ં અર< કરવાની  પરવાનગી નહ( આપવાની 

સિમિતને  �ણ કરવામા ંઆવશે તો તેઓની અર< ના મkુંર કર( ઉમેદવાર( રદ કરવામા ંઆવશે. 
 

 

 

 



 

ઉમેદવાર� અર< કરવા માટ� નીચે Qજુબના 1 ટ�પ (૧) થી (૧૨) અ]સુરવાના રહ�શે. ક_ ફરમેશન નબંર મ�યા પછ( જ અર< 

સZંણુ5 ર(તે ભરાયેલ ગણાશે. 
 

(11)       0�L к���� ��
=-  
 

  

    આ �હ�રાતના સદંભ5મા ંએન.આઇ.સી ની http://ojas.guj.nic.in વેબસાઇટ મારફત ઓનલાઇન અર< 1 વીકારવામા ં

આવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાતમા ંદશા5�યા તાર(ખઃ ૧૫/૦૩/૨૦૧૩ (બપોર� ૧૪:૦૦ કલાક) થી તાર(ખઃ ૦૪/૦૪/૨૦૧૩ (રા�ીના 

૨૩:૫૯ કલાક Vધુી) દરJયાન http://ojas.guj.nic.in પર અર<પ�ક ભર( શકાશે. ઉમેદવાર� (1) સૌ Pથમ કોJv lટુરમા ં

ઇ_ ટરનેટમા ં વેબ સાઇટ http://ojas.guj.nic.in પર જi.ુ હવે (2) Apply On line પર Click કરવાથી ભરવાપા� �હ�રાતનો 

�હ�રાત �માકં, નામ અને અર< કરવાની Qદુતની િવગત દ�ખાશે. (3) અર< કરવા ઇAછતા ઉમેદવાર� નીચે Apply now પર 

Click કરવાથી Application Format દ�ખાશે, Application Format મા ં સૌ Pથમ  “ Personal Details ” ઉમેદવાર� ભરવાની 

રહ�શે.(અહ( લાલ �ંદડ( ( * )  િનશાની  હોય  તેની િવગતો ફર*જયાત ભરવાની રહ�શે.) (4) Personal  Details  ભરાયા બાદ “ 

Educational Details ” ભરવા માટ�  Educational Details પર Click કરiુ.ં(5) Educational Details  ભરાયા બાદ Experience 

Details  પર Click કરi ુ ં(6) હવે ઉમેદવાર� પર(0ા ક�_ U (Exam Centre ) પર dલીક કરiુ.ં (7) તેની  નીચ ે  Self declaration મા ં

Yes / NO પર  Click કરiુ.ં (8) હવે Save પર Click કરવાથી તમાર( અર<નો On line  1 વીકાર થશે. અર<ના 1 વીકારથી 

આપનો  Application Number Generate થશે.K ઉમેદવાર� ન�ધી લેવા]ુ ંઅને તેને સાચવીને રાખવાનો  રહ�શે.  (9) હવે પેજના 

ઉપરના ભાગમા ંUpload Photo  પર Click કરો અહ( તમારો Application  Number Ttype કરો અને તમાર(  BIRTH DATE 

TYPE કરો . [યાર બાદ OK પર dલીક કરો. અહ( Photo અને Signature Upload કરવાના છે. (ફોટો]ુ ંમાપ ૫ સે.મી. �ચાઇ અને 

૩.૬ પહોળાઇ અને Signature ] ુ ંમાપ ૨.૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૭.૫ સે.મી.પહોળાઇ રાખવી.) (Photo અને Signature Upload 

કરવા સૌ Pથમ તમારો Photo અને Signature JPG Format મા ં(15 KB) Size થી વધાર�  નYહ તે ર(તે  Computer મા ંહોવા 

જોઇએ.) “Browse Button” પર click કરો. હવે Choose File ના 1 �(નમાથંી K ફાઇલમા ં JPG Format મા ંતમારો Photo Store  

થયેલ છે,તે File ને Select કરો અને “ Open Button  ને click કરો. હવે “Browse Button ની બાkુમા ં“ Upload ” Button પર 

CLICK કરો, Kથી બાkુમા ંતમારો Photo દ�ખાશે.  હવે આજ  ર(ત ે Signature  પણ  Upload  કરવાની રહ�શે.  (10)   હવે 

પેજના ઉપરના ભાગમા ં“ Confirm Application ” પર CLICK કરો. wયા ં “ Application  Number  ” તથા“Birth date type ” 

કયા5 બાદ Ok પર CLICK કરવાથી બે બટન (૧) Application  Preview  (૨) Confirm Application દ�ખાશે. ઉમેદવાર� 

Application preview પર  CLICK  કર( પોતાની અર< જોઇ લેવી.અર<મા ંVધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  

ઉપર CLICK  કર(ને Vધુારો કર( લેવો.અર< Confirm  કયા5  પહ�લા કોઇ પણ Pકારનો Vધુારો અર<મા ંકર( શકાશે. પરંR ુ

અર< Confirm કયા5 બાદ કોઇ પણ Pકારનો  Vધુારો  થઇ શકશે નહ(. જો અર<  Vધુારવાની  જ\ર ના  જણાય તો  જ  

Confirm Application પર  CLICK  કરiુ.ં Confirm Application પર  CLICK  કરવાથી  ઉમેદવારની  અર<નો  પસદંગી 

સિમિતમા ંOn line 1 વીકાર  થઇ  જશે. અહ�  “Confirmation  Number ” Generate થશે. K હવે પછ(ની બધી જ કાય5વાહ( માટ� 

જ\ર( હોઇ,ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. Confirmation  Number  િસવાય કોઇપણ પ��યવહાર ક� પર(0ાને લગતી કોઇપણ 

કાય5વાહ( કર( શકશે નહ(. આ નબંર ભિવh યમા ંઆ �હ�રાતના સદંભ5મા ંપસદંગી સિમિત સાથેના કોઇપણ પ� �યવહારમા ં

સદંભ5 તર(ક� દશા5વવાનો રહ�શે.(11) હવે Print Application પર CLICK કરiુ.ંઅહ( તમારો Confirmation  Number ટાઇપ કરવો 

અને Print પર CLICK કર(  અર<ની  નકલ  કાઢ(  સાચવી  રાખવી. (12) Confirm   થયેથી Rરુત જ અર<મા ંદશા5વેલ 

મોબાઇલ નબંર ઉપર આપને SMS મળશે.આપના મોબાઇલ નબંર ઉપર પસદંગી સિમિત ~ારા આ �હ�રાત સદંભ� SMS થી 

�ણ કરવામા ંઆવશ.ે (૧૩) આ �હ�રાત સબંિંધત તમામ Vચુનાઓ આપે અર<મા ંદશા5વેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર જ SMS 

થી �ણ કરવામા ંઆવશે. Kથી આ પસદંગીની PY�યા Zણૂ5 થાય નહ( [યા ં Vધુી આપનો મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ(. 

અ_યથા પર(0ા સબંિધત Vચુનાઓ આપને નહ( મળે તો પસદંગી સિમિતની જવાબદાર( રહ�શે નહ(. 
 



   આ �હ�રાતમા ં દશા5વેલ જ7યાના ભરતી િનયમો અ_વયે શૈ0Nણક લાયકાત, વય-મયા5દા, વયમયા5દામા ં

�ટછાટ,પસદંગી પTધિતની અને �હ�રાતની અ_ય તમામ િવગતો (૧) એન.આઇ.સીની વબે સાઇટ http://ojas.guj.nic.in ઉપર 

(૨) �ૃિષ અને સહકાર િવભાગ, ગાધંીનગરની વેબ સાઇટ http://agri.gujarat.gov.in  ઉપર જોવા મળશે. ઉમેદવાર� ઓન લાઇન 

અર<પ�કમા ંબતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ઉમેદવાર� િનમpકૂ સ�ાિધકાર( સમ0 રkુ કર�લ જ_મ તાર(ખ, શૈ0Nણક લાયકાત, 

વય, �િત, અ_ય લાયકાતોન ેલગતા Pમાણપ�ો ભિવh યમા ંK તે તબ{ે િનમpકૂ અિધકાર( ~ારા ચકાસણી દરJયાન ખોટા 

મા.મુ પડશે તો તનેી સામે કાયદ�સરની કાય5વાહ( કરવામા ં આવશ.ે તેમજ આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર( િનમpકૂ 

સ�િધકાર(/ભરતી પસદંગી સિમિતના પરામશ5મા ંરદ કરવામા ંઆવશે. તેમજ ઉમેદવારને ગેરલાયક ઠરાવવામા ંઆવશે. તેમજ 

આવા ઉમેદવારની જો પસદંગી / િનમpકૂ થયેલ હશે તો સબંિંધત કચેર( ~ારા ભરતી પસદંગી સિમિતના પરામશ5મા ંકોઇપણ 

તબ{ે રદ કરવામા ં આવશે. આ સવંગ5ની સીધી ભરતી PY�યા સZંણૂ5પણે `જુરાત Q,ુક( સેવા વગsકરણ અને ભરતી 

(સામા_ય) િનયમો-૧૯૬૭ અને વખતો વખત તમેા ં થયેલા Vધુારા અને ત ે અ_વયે  આ સવંગeના ભરતી િનયમો/પર(0ા 

િનયમોને આિધન રહ�શે. આ જ7યાની ભરતી PY�યાના અ]સુધંાને આ �હ�રાતમા ંકોઇપણ કારણસર ફ�રફાર કરવાની ક� રદ 

કરવાની આવXયકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી પસદંગી સિમિતને સZંણૂ5 હ{/અિધકાર રહ�શે અને પસદંગી સિમિત 

આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ(. 
   

    
 

તાર(ખઃ ૧૩/૦૨/૨૦૧૩                        અTય0&ી 

1 થળઃ  ગાધંીનગર                        ખાતાક(ય પસદંગી સિમતી અને 

          બાગાયત િનયામક 

બાગાયત િનયામકની કચેર(, 

         `.ુરા.ગાધંીનગર   
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� �,   

                                                              �.ન.ંબગત/વહટ/ક-પ/નમક/૧૦૦૬(૩)/ ૨૮૮૫ /૧૩         

                        બાગાયત િનયામકની કચેર(,`.ુરા., 

                        ^ૃિષભવન, સેdટર-૧૦- એ/ ગાધંીનગર 

                         તાર(ખઃ૧૪/૨/૨૦૧૩ 

Pિત, 

રજનીશ મહાજન&ી, 

સીનીયર ટ�કનીકલ ડાયર�dટર&ી, 

એન.આઇ.સી., nલોક ન.ં૧૩, બીજો માળ, 

નવા સNચવાલય, ગાધંીનગર 
 

     

 

િવષયઃ-  બાગાયત મદદનીશ, વગ5-૩ ની ખાલી જ7યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા બાબત 

સદંભ5ઃ ૧.`જુરાત સરકાર&ીના ^ૃિષ અને સહકાર િવભાગના P� �માકંઃ બગમ/૧૦૧૨/ 

         ૬૨/ક.૮/તાર(ખઃ ૨૮/૦૧/૨૦૧૩ તથા (ર) તા.૭/૨/૧૩ તથા (૩) તા.૮/૨/૧૩ 
        

માનનીય&ી, 

               સિવનય ઉપરોdત િવષય અ_ વયે જણાવવા]ુ ં ક�, સદંભ5-૧ના પ�થી બાગાયત ખાતાની બાગાયત મદદનીશ, 

વગ5-૩ ની ૪૭ ખાલી જ7યાઓ પર સહાયક બાગાયત મદદનીશ તર(ક� િનમpકૂ આપવા, `જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળના 

કાય50ે�માથંી એક વખત બહાર લઇને ખાતા રાહ� ભરવા માટ�, ખાતાક(ય પસદંગી સિમિતની રચના કરવામા ંઆવેલ છે, તથા 

આ Q�ુdત મા� એક ભરતી Pસગં અથવા એક વષ5 એ બે પૈક( K વહ�.ુ ંહોય તે Zરૂતી આપવામા ંઆવેલ છે.તથા સદંભ5-ર 

Qજુબ Yદન-૭મા ં�હ�રાત PિસTધ કરવા અને સદંભ5- ૩ના પ�થી �ણ માસના સમયગાળા દરJયાન સબંિંધત જ7યાઓની 

ભરતીની કાય5વાહ( Zરૂ( કરવા જણાવેલ છે. 

       વ�મુા ં જણાવવા]ુ ં ક�, બાગાયત મદદનીશ વગ5-૩ ની ૪૭ ખાલી જ7યાઓ OJAS મારફત ઓન લાઇનથી 

અર<ઓ મેળવવા જણાવેલ હોઇ, મળેલ અર<ઓની ચકાસણી બાદ, ભરતી િનયમો તથા અ_ય Pવત5માન િનયમો અ]સુાર 

લાયક ઉમેદવારો/અર<ઓની સ�ંયા Tયાને લઇ OMR પTધિતથી પર(0ા લેવાની થાય છે.  

               બાગાયત મદદનીશ, વગ5-૩ ની ૪૭ ખાલી જ7યાઓ ભરવા માટ�ની �હ�રાત તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે તથા 

�હ�રાતના Q�ુા ન.ં(૯)મા ં પસદંગી PY�યામા ં હ�Rલુ0ી P�નોવાળ( ઓ.એમ.આર. (OMR) પTધિતથી પર(0ા લેવા }ગેનો  

}oે< તથા `જુરાતીમા ં(અ|યાસ�મ) સીલેબસ તૈયાર કર( �હ�રાતમા ંદશા5વવામા ંઆવેલ છે. 

      ઉdત જણાવેલ �હ�રાત બાબતે અ�ેની કચેર(ના મહ�કમની કામગીર( સભંાળતા સlંdુત બાગાયત િનયામક,  

&ી,બી.l.ુપરમાર ક� Kઓ પસદંગી સિમિતના સ|ય સNચવ&ી હોઇ, તેઓ&ીના સપંક5 માટ� તેઓ&ીનો કચેર(નો ફોન નબંર  

૫૬૧૦૦ છે. ઓન લાઇન �હ�રાત માટ�ની અ_ય શરતો, તે }ગેના ખચ5ની િવગતો જણાવવા તેમજ �હ�રાત માટ� તાર(ખ 

ફાળવવા િવનતંી છે.  

            સહ(/-  

         અTય0&ી  

સામેલઃ- �હ�રાત          ખાતાક(ય પસદંગી સિમતી અન ે

         બાગાયત િનયામક 

બાગાયત િનયામકની કચેર(, 

         `.ુરા.ગાધંીનગર.  
 

 



        


