
હરાત અને િનયમો 

 

સર વતી ામિવ ાપીઠ સચંા લત અન ેહમચં ાચાય ઉ ર જુરાત િુનવસ ટ , પાટણ સલં ન 

ી. મો. હ. પટલ ામસેવા મહાિવ ાલય, સમોડા-ગણવાડા (બી.આર.એસ. કોલજે) મા ંઉ ચ િશ ણ 

કિમ ર ીની કચેર  ગાધંીનગર ારા તાર ખ ૦૩/૧૧/૨૦૨૨ના રોજ મળેલ એન.ઓ. સી. માકં 

ા.િવ./NOC/૨૨/૨૬૫૨-૫૩ જુબ નીચ ે જુબના ટાફની ભરતી માટ અર ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. 

મ જ યા ુ ંનામ સં યા શૈ ણક લાયકાત કટગર  પગારધોરણ 

૧ અ યાપક 

( ૃિષ) 

૧(એક)  
એમ.એસ.સી.(એ ી.) ૫૫ ટકા ણુ / 

એમ.આર.એસ. ૫૫ ટકા ણુ 

 
સા.શૈ.પ. 

 
થમ પાચં વષ 

માટ ફ સ 

નાણા િવભાગના 

તાર ખ 

૧૮/૦૧/૨૦૧૭

ના ઠરાવ માકં: 

ખરચ/૨૦૦૨/૫૬

/પાટ ર/ઝ/૧ની 

જોગવાઈ 

 
૨ 

અ યાપક 

( ૃિષ) 

 
૧(એક) 

 
એમ.એસ.સી.(એ ી.) ૫૫ ટકા ણુ / 

એમ.આર.એસ. ૫૫ ટકા ણુ 

 
આ.ન.વ. 

 
૩ 

 
અ યાપક 

( ૃિષ) 

 
 

૧(એક) 

 
એમ.એસ.સી.(એ ી.) ૫૫ ટકા ણુ / 

એમ.આર.એસ. ૫૫ ટકા ણુ 

 
 

સા.શૈ.પ. 

 

 

૧. ઉમેદવાર સરકાર ીના સામા ય વહ વટ િવભાગના તાર ખ ૧૩/૦૮/૨૦૦૮ તેમજ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માકં:સીઆરસી-૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.પ.થી ન  કરલ 

અ યાસ મ જુબ કો ટુર ગે ુ ંબે ક ાન ધરાવતા હોવા ગે ુ ંકોઈપણ તાલીમી સં થા ુ ં

માણપ  માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈએ અથવા સરકાર મા ય િુનવસ ટ  અથવા સં થામા ં

ડ ી ક ડ લોમા અથવા સટ ફ કટ કોષ કરલ હોય તેવા માણપ ો અથવા ડ ી ક ડ લોમા 

અ યાસ મમા ંકો ટુર એક િવષય તર ક હોય તેવા માણપ ો અથવા ધોરણ ૧૦/૧૨ મા ં

એક િવષય હોવા જોઈએ. આ તબ ે આ ુ ં માણપ  ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર  કર  

શકશે. પરં  ુઆવા ઉમેદવારોએ િનમ ુકં સતાિધકાર   સમ   કો ટુર બે ક નોલેજની પર ા 

પાસ કયા ુ ંઆ ુ ં માણપ  િનમ ુકં મળેવતા પહલા અ કુ ર ુ કરવા ુ ંરહશે અ યથા િનમ ુકં 

સતાિધકાર  આવા ક સામા ંઉમેદવારની પસદંગી “રદ” કર  શકશ.ે 



૨. નાણા િવભાગના તાર ખ ૧૮/૦૧/૨૦૧૭ના ઠરાવ માકં: ખરચ/૨૦૦૨/૫૬/પાટ ર/ઝ/૧ની 

જોગવાઈ જુબ થમ પાચં વષ માટ ફ સ પગાર મળવા પા  થશે. વધારાના કોઈ જ ભ થા 

મળવા પા  નથી. 

૩. આ જ યા પર િનમ ુકં પામનાર ામિવ ાપીઠ સ ં થાના ક પસ પર ફર યાત રહવા ુ ંરહશે 

અને અિધ ૃત અિધકાર ની પરવાનગી વગર ુ ય મથક છોડ  શકશ ેન હ. 

૪. આ જ યા પર િનમ ુકં પામનાર સરકાર ીના િશ ણ િવભાગ ારા તા. ૨૧/૪/૯૪ ના ઠરાવથી 

ામિવ ાપીઠના કમચાર  માટ િનયત થયેલ આચાર સં હતા ુ ંપાલન કરવા ુ ં રહશે અને ત ે

માટ ુ ંબાહંધર  પ  િનમ ુકં મેળવતા પહલા આપવા ુ ંરહશે. 

૫. પાચં વષ માિસક ઉ ચ પગારની નોકર  ણૂ થયે તેમની કામગીર ની સમી ા કયા પછ  યો ય 

જણાયેથી મં ુર થયેલ પગાર ધોરણમા ંલ ુ મ પગારમા ં િનમ ુકં આપવામા ંઆવશે. પરં  ુ

આવા ઉમેદવાર અગાઉ કરલ પાચં વષની નોકર  સેવાિવષયક કોઈપણ હ  ુઅથ યાને લેવામા ં

આવશે ન હ તેમજ મં ુર પગાર ધોરણવાળ  નોકર  સાથે જોડવામા ંઆવશે ન હ. 

૬. આ જ યા હઠળ િનમ ુકં પામનારને િનયત પગારમા ં સમા યા તાર ખથી સરકાર ીના 

નાણાિવભાગના તાર ખ ૧૮/૦૩/૨૦૦૫ના ઠરાવ માકં:નપન-૨૦૦૩- ઓઆઇ-૧૦-પી તથા 

તેને આ સુંગક ઠરાવોને આિધન નવવિધત પે શન યોજના લા  ુપાડવામા ંઆવશે. 

૭. જો  ામિવ ાપીઠમા ંસં યા ઘટ અથવા અ ય કોઈ કારણોસર ામિવ ાપીઠ બધં થાય તો આ 

યોજના હઠળ િનમ ુકં પામલેા કમચાર ઓને ટા કરવામા ંઆવશે અને તેને ફાજલ ુ ંર ણ મળ  

શકશે ન હ. 

૮. આ જ યા હઠળ િનમ ુકં પામનારને સમાન સવંગના અિધકાર /કમચાર એ  ફરજો બ વાની 

થતી હોઈ તવેી ફરજો બ વાની રહશે. તે માટ કચેર મા ં  સમય િનયત હોય તે માણે કચેર મા ં

હાજર  આપવાની રહશે તેમજ ાઇવેટ ેકટ સ ક અ ય  પાટટાઇમ નોકર  કર  શકશે ન હ. 

હર રા ના દવસોએ પણ સરકાર ી/સં થાની કામગીર ની જ રયાતોન ેઅ લુ ીને ફરજ 

બ વવા જણાવવામા ંઆવ ેતે જુબ ફરજ બ વવાની રહશે. 

૯. આ જ યા હઠળ િનમ ુકં પામનારને પાચં વષ દર યાન વાિષક ધોરણે ૧૨ પર રુણ ર  અથવા 

સરકાર ીના વખતોવખતના િનયમો અ સુાર હર ર  અને ામિવ ાપીઠના વેકશન 

િસવાયની કોઈપણ કારની ર  મળવા પા  થશે ન હ. તે િસવાય અ ય ર  ભોગવશ ેતો 

ર નો પગારની કપાત કરવાની રહશે. મ હલા કમચાર ઓને સરકાર ીના ર ના િનયમો જુબ 

િૃત ર ઓ મળવાપા  થશે. 



૧૦. પાચં વષના સમયગાળાના ઉ ચક વેતનથી િનમ ુકં પામેલ કમચાર ને સ ં થાના મહકમ ઉપર 

સમાિવ ટ માટનો કોઈ હક ા ત થશ ેન હ. 

૧૧ સરકાર ી તરફથી વહ વટ  હતમા ંબી  કોઈપણ જ ર  શરતો ન  થાય ત ેબધંનકતા રહશે. 

શૈ ણક લાયકાત: 

 
અ યાપક ૃિષ: એમ. એસ. સી. (એ ી.) ૫૫ ટકા ણુ/ એમ. આર. એસ. ૫૫ ટકા ણુ. 

 
પર ા પ ધિત: 

  િનયત સમય મયાદામા ં મળેલ અર ઓની ાથિમક ચકાસણી કયા બાદ લાયકાત 

ધરાવતા ઉમેદવારની યાદ  વેબસાઈટ પર કુવામા ંઆવશે તઓેએ (૧) થમ ભાગમા ંલે ખત 

પધા મક કસોટ  (OMR) પ િતથી ૨૦૦ ણુની લેવામા ંઆવશે. યારબાદ બી  તબ ામા ં

લે ખત પર ાના પ રણામને આધાર ુલ જ યાના ણ ગણા ઉમેદવારોએ ક ટુર 

ોફ સીય સી(ક ટુર કાય મતા) ૧૦૦ ણુનો ટ ટ લેવાશે. એમ બનંે કસોટ માથંી મળેલ 

સં ુ ત ણુની મેર ટ યાદ  તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

 
ન ધ: 

 લે ખત કસોટ : OMR પ ધિત, પ  ણુ: ૨૦૦, સમય: બે કલાક 

 
૧. પધા મક પર ા MULTIPLE CHOICE QUESTION (MCQ) અન ે  OPTICAL MARK READ(OMR) 

પ િતની રહશે. 

૨. દરક  બે ણુનો રહશે. 

3. ખોટા જવાબ દ ઠ, છે છાક વાળા ક એક કરતા વ  ુિવક પ પસદં કરલ જવાબદ ઠ તેના મેળવેલ 
ુલ ણુમાથંી ૦.૨૫ ણુ કમી કરવામા ંઆવશે એટલે ક નેગેટ વમાક લા  ુપડશે. 

૪. દરક ના જવાબમા ંએક િવક પ “E” NOT ATTEMPTED રહશે. ઉમેદવાર કોઈ ના જવાબ 

ન આપવા ઈ છતા હોય તો આ િવક પ પસદં કર  શકશે અને તેના માટ નેગેટ વ માક લા  ુન હ 

પડ. 

૫. પધા મક કસોટ મા ં ઉતીણ થનાર ઉમેદવારન ે ભાગ-૨ ક ટુર ોફ સીય સી કસોટ  માટ 

બોલાવવામા ંઆવશ.ે ુલ ખાલી જ યાના આધાર ણ ગણા ઉમેદવારોન ેક ટુર ોફ સીય સી 

કસોટ  માટ બોલાવવામા ંઆવશે પરં  ુજો ઉમેદવારોની અર  ખાલી જ યાના માણમા ં ણ 

ગણા કરતા ંઓછ  આવ ેતો  ઉમેદવારો અર  માણેની લાયકાત ધરાવતા હોઈ તેન ે

યાન ેલઈને આગળની યા હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
 
 
 
 
 



અ યાસ મ : ભાગ ૧ 

ણુ : ૨૦૦         સમય: ૨(બે) કલાક 

િવષય: અ યાપક( ૃિષ)ની જ યા માટ 

મ  િવભાગ 

૧. જનરલ િવભાગ ણુ ૫૦ 

 ૧. ભારતની ગુોળ-ભૌગોલીક પ ર થિત, આિથક, સામા જક, ુદરતી સસંાધન અને વ તી 

ગેની બાબતો– જુરાતના ખાસ સદંભ સાથ ે

૨. ભારતનો સાં ૃિતક વારસો–સા હ ય, કલા, ધમ અને થાપ યો જુરાતના ખાસ સદંભ સાથ ે

૩. નઈ તાલીમ િશ ણ અને િવ ાપીઠ િશ ણ ણાલી 

૪. ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન 

૫. ભારતની રાજનીતી અને ભારતીય બધંારણ 

૬. સામા ય બૌ ક મતા કસોટ  

૭. સામા ય ાન, પયાવરણ, ઇ ફમશન એ ડ કો િુનકશન ટકની સ  

૮. ખેલ જગત, રા ય અને તરરા ય તરના વતમાન મહ વના બનાવો 

૯. નવી િશ ણ નીતી 

૧૦. ઉ ચિશ ણ ણાલી, ૫રં૫રા, .ુ .સી.અને અ ય િશ ણ માટના સં થાનો 

૨. િવભાગ-૨  ૃિષ ણુ ૧૫૦ 

 ૧. ખનીજ અન ે ખડકની યા યા, ખડકોના કારો, જમીન બનાવતા પ રબળો(ખડકો અન ે

ખનીજો ુ ંઅપ પ અન ેતેના કારો) જમીનના ઘટકો અને કાય , જમીનના અગ યના ભૌિતક 

ણુધમ  મા ંજમીન ુ ંપોત–રતી, કાપં, માટ ના ણુધમ  જમીનનો બાધંો - તેના કારો, 

જમીનના બાધંા ુ ંખેતીમા ંમહ વ 

૨. સે ય ખાતરોના લાભ તથા મયાદાઓ, છા ણ ુ ં ખાતર સડવાની યાને અસર કરતા ં

પ રબળો, ઉ મ છા ણ ુ ંખાતર બનાવવાની ર ત, રાસા ણક ખાતરોની િવિશ ટતાઓ(લાભ) 

અને આડઅસરો(ગેરલાભ), ુદા ુદા રાસાય ણક અને તેના પોષક ત વો, ખાતરોના કાય મ 

ઉપયોગ અને ખાતરો આપવાની પ ધિતઓ, િવક ખાતરોના લાભા–લાભ, કારોની સમજ,  

૩. જુરાત રાજયના ૃિષ હવામાન ઝોન અને તે માણે પાક યવ થા, પાક ઉ પાદનની ઓછ  

ખચાળ ક બનખચાળ પ ધિતઓ 

૪. જમીન, પાણી, છોડ વ ચેના પાર પ રક સબંધંની પાક ઉ પાદન ઉપર અસર. બીજનો અથ, 

ઉતમ બીજના લ ણો, સારા બીજના ફાયદા. બીજ માવજતનો અથ, ફાયદા, બીજ માવજતની 

પ ધિતઓ. હોમ સનો અથ, કારો અને તેની ઉપયો ગતા. 

 

૫. કટક િનયં ણની સમજ, કારો, પ ધિતઓ તથા ુદરતી કટક િનયં ણ, રાસા ણક કટક 

િનયં ણ – યા યા લાભ તથા આડઅસરો. 

૬. વન પિત રોગ તથા વન પિત રોગ િવ ાનનો અથ, વન પિત રોગના કારકોની ૂંકમા ંસમજ, 

વન પિત રોગના લ ણો . 



૭. બ ુભો  કટકોની સમજ તથા બ ુભો  ક ટકોના ઓળખ ચ ો, કુશાનનો કાર, વનચ  

અને તે ુ ંિનયં ણ. 

૮. કટકનાશક દવાઓ ુ ં વગ કરણ. મા ં જઠરિવષ, મૂકર િવષ, પશિવષ, શોષકિવષ, 

અ કુષણ તથા િતકષણ પદાથ , એ ટાઈ ફડ ટ તથા કટકનાશક દવાઓ ુ ં રાસા ણક 

ણુધમ ના આધાર મા  વગ કરણ. 

૯. જમીન ુ ંધોવાણ એટલ ે ુ?ં તેના કાર–કારણો અને ઉપાયો. ખેતીમા ંવપરાતી િવિવધ શ કત. 

શ કત સચંારણ એટલે ુ?ં તેના કાર. 

૧૦. વોટરશેડ એટલે ુ?ં વોટરશેડની િવિવધ િૃ ઓ- ચેકડમ, ખેત તલાવડ , ૂવા રચા . 

૧૧. વાવણી પ ધિતઓ(ર તો)ની સમજ ઉદાહરણ સાથે(દા.ત. ુખંીન,ે થાણીન,ે ઓર ને, 

રોપીને(ફરરોપણી). ઉ મ બીજની પસદંગી કરતી વખતે યાનમા ંરાખવાની બાબતો અન ે

બીજ માવજત ુ ંમહ વ, સારા બીજના લ ણો. ન દણનો અથ, વગ કરણ, ન દણથી ખેતી 

પાકોને થ ુ ં કુશાન, ન દણ િનયં ણ પ ધિતઓની સમજ. ખેત પેદાશો ુ ં પાતંર અને 

ૂ ય ૃ ધ-અથ, ફાયદા અને તેને અસર કરતી બાબતો. 

૧૨. સ વ ખેતીના િસ ધાતંો, સ વ ખેતીના ળૂ તૂ ઘટકો-બાબતો, સ વ ખતેીના લાભ અને 

મયાદાઓ, સ વ ખેતી માટ અ તૃમાટ  અને બી તૃ બનાવવાની ર ત અને તેની 

ઉપયો ગતા, સ વ ખેતી માટ વા તૃ અન ેપાકસરં ણ માટ સ વ અ ો બનાવવાની ર ત 

અને તેની ઉપયો ગતા. 

૧૩. ુદા ુદા અનાજ વગના પાકોની ખેત પ ધિત, કઠોળ વગના પાકોની ખેત પ ધિત, શાકભા  

વગના પાકોની ખેત પ ધિત, તેલી બયા વગના પાકોની ખેત પ ધિત. 

૧૪. કૂ  ખતેી અન ેતેની પ ધિતઓ, િપયત ખેતી અન ેતેની પ ધિતઓ, ભારત સરકાર અને રાજય 

સરકારની ખેતી અને પ પુાલનની િવિવધ યોજનાઓ 

૧૫. નાબાડ, .એસ.એફ.સી., ઈફકો, જુકોમાસોલ અને ખતેી સાથે સકંળાયેલ સરકાર  અને 

વૈ છક સં થાઓનો પર ચય અને કાય પ ધિત 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



અ યાસ મ : ભાગ: ૨ 

ક ટુર ોફ સીય સી 

 ણુ: ૧૦૦            સમય-૧ કલાક  

૧. જુરાતી ટાઈપ ગ કસોટ  ૨૦ 

૨. ે  ટાઈપ ગ કસોટ  ૨૦ 

૩. ક ટુર ઉપયોગીતાના સદંભમા ં ે ટ કલ  ૬૦ 
 

સામા ય શરતો: 

૧. ામિવ ાપીઠો માટની આચાર સં હતાનો અ યાસ કર  તે માણેની તૈયાર  હોય ત ેજ અર  કર. 

૨. ઉમેદવાર અર પ કમા ંભરલ િવગતો સમ  ભરતી યા માટ આખર  ગણવામા ંઆવશ ેઅન ે

તેના રુાવા માણપ ોની ચકાસણી સમયે અસલમા ંર ુ કરવાના રહશે અ યથા ઉમેદવાર   

તે સમયે જ રદ ગણાશે. 

૩. સરકાર ીની ભરતી માટ કોઈપણ િવભાગ ારા ગેરલાયક ઠરલ ઉમેદવાર અર  કર  શકશે ન હ. 

૪. ઉમેદવાર અર પ કમા ંબતાવેલ કોઈપણ િવગત અને અસલ માણપ ોની ચકાસણી સમય ે

ર ુ કરલ જ મ તાર ખ, શૈ ણક લાયકાત, વય, િત, અ ભુવ િવગેરને લગતા ભિવ યમા ં

કોઈપણ સમયે ચકાસણી દર યાન ખોટા મા મુ પડશે તો તેની સામે યો ય કાયદસરની કાયવાહ  

કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમદેવારની ઉમેદવાર  અને િનમ ુકં રદ કરવામા ંઆવશે. 

૫. પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ ુકં અિધકાર  ઠરાવે તે શરતોને આધીન િનમ ુકં મળેવવાને પા  

થશે. 

૬. ભરતી યા ગે રા ય સરકાર  િનયમો ઘડ ત ેબધંન કતા રહશે. 

૭. ઉમેદવાર અર  સાથે ૧૦૦ િપયા ોસેિસગ ફ નો ડ ડ  આચાય ી મો. હ. પટલ ામસેવા 

મહાિવ ાલય, સમોડા-ગણવાડાના નામનો જોડવાનો રહશે અથવા સં થામા ં બ  જમા કર  

પાવતી મેળવી અર  સાથ ેપાવતી જોડવાની રહશે િનયત ફ  વગરની અર  “રદ” કરવામાં 

આવશે.    

૮. િનયત શૈ ણક લાયકાત અને ફ  િસવાયની અન ેસમય મયાદા પછ  આવેલ અર  ાહય રહશે 

ન હ. 
 

અર  કરવા ુ ંસરના ુ:ં 

આચાય ી/િનયામક ી, 

મો.હ.પટલ ામસેવા મહાિવ ાલય, 

સમોડા-ગણવાડા, તા.િસ ધ રુ, જ.પાટણ(ઉ. .ુ) 

પીન.કો. ૩૮૪૧૫૧ 
  


