
1 
 

હરેાત અને િનયમો  

 

જોઇએ છે 

      ામ િનમાણ કળેવણી મંડળ, થવા સંચાિલત અને વીર નમદ દિ ણ ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન, સુરત નૂતન ામ 

િવ ાપીઠ, થવામા ંઉ ચ િશ ણ કિમ નર ીની કચેરી ગાધંીનગર વારા              તા.૧૪/૦૨/૨૦૨૨ ના રોજ મળેલ 

એન.ઓ.સી. માંક ા.િવ./NOC/૨૧/૨૦૨૧-૨૩ અ યાપકોની ભરતી માટે અર ઓ મંગાવવામાં આવે છે. 
 

મ જ યાનું  નામ સં યા શૈ િણક લાયકાત કેટેગરી પગાર ધોરણ 

૧ કિૃષ અ યાપક ૧ 

(એક) 
એમ.એસ.સી. (એ ી.)  ૫૫ 

ટકા ગુણ /એમ.આર.એસ.૫૫ 

ટકા ગુણ 

િબન અનામત સરકાર ીના 
વતમાન 

િનયમોનુસાર 

થમ પાંચ વષ 

માટે ફ સ પગાર 

મળવાપા  થશ.ે 

૨ માનવ િવ ા અ યાપક ૧ 

(એક) 
એમ.એ.૫૫ ટકા ગુણ/ 

એમ.એસ.સી. ૫૫ ટકા 
ગુણ(અથશા , ઇિતહાસ, 

સમાજશા , રાજનીિત, 

ગાંધીિવચાર, હોમ સાય સ, 

પયાવરણ શા  ૫૫ ટકા ગુણ 

િબન અનામત સરકાર ીના 
વતમાન 

િનયમોનુસાર 

થમ પાંચ વષ 

માટે ફ સ પગાર 

મળવાપા  થશ.ે  

 
 વધુ િવગત તેમજ લેિખત પરી ાનો અ યાસ મ અન ે ામ િવ ાપીઠના કમચારીઓ માટેની આચાર 
સંિહતા તેમજ અ ય િનયમો સં થાની વેબસાઇટ www.gnkmthava.com પરથી સપૂંણ િવગતો યાન ેલઇ 
અર  કરવાની રહેશ.ે (અગાઉની તમામ અર ઓ રદ ગણવામાં આવશ ે તથા જે ઉમદેવારે અગાઉ અર  કરલે હોય 
તેમણે પણ આ હેરાત સંદભ ફરીથી નવેસરથી અર  કરવાની રહેશ.ે)  

 સંબંિઘત જ યાન ેઅનુ પ શૈ િણક લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોએ હેરાત િસ ધ થયાના દન-૧૫ મા ં
તમામ માણપ ોની માિણત નકલ સાથ ે ર ટર એ.ડી. થી નીચેના સરનામે મળે ત ે રીત ેઅર  કરવાની 
રહેશ.ે સરકાર ીની ામ િવ ાપીઠો માટેની આચાર સિંહતા માણે િનમ ંક પામનાર કમચારીએ ફર યાત કે પસમા ં
રહેવાનું રહેશે. પગારધોરણ સરકાર ી વારા િનયત કરેલ અને વતમાન િનયમોનુસાર જે અમલમા ં હોય ત ે મળવાપા  થશ.ે 

લેિખત પરી ા માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોની યાદી અને સમય પ ક માટે સં થાની વબેસાઇટ જોતા રહવેું.  
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ઉમદેવારે અર  સાથ ે૧૦૦ િપયા ોસેસ ફીનો ડીડી આચાય ી નૂતન ામ િવ ાપીઠ, થવાના નામનો જોડવાનો 
રહેશે અથવા સં થામાં બ  જમા કરી રસીદ મળેવી અર  સાથે રસીદ જોડવાની રહેશે. િનયત ફી વગરની અર  

રદ કરવામાં આવશ.ે  

  અર  કરવાનું સરનામુ ં
આચાય ી/મં ી ી 

નતૂન ામ િવ ાપીઠ, થવા 
તા. ને ગં, િજ. ભ ચ. પીન. ૩૯૩૧૩૦ 
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૧. ઉમદેવારે સરકાર ીના સામા ય વહીવટ િવભાગના તારીખ ૧૩/૮/૨૦0૮ તેમજ ૧૮/૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માંક:સીઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૦૩૨૦-ગ.પ.થી ન કી કરેલ અ યાસ મ મુજબ કો પટુર અગંનેુ ંબે ક ાન ધરાવતા  હોવા અંગેનું મા ય 

તાલીમી સં થાનુ ં માણપ  માકશીટ ધરાવતા હોવા જોઈશ ે અથવા સરકાર મા ય યિુનવ સટી અથવા સં થામા ં ડી ી ક ે

ડ લોમા અથવા સ ટ ફકટ ેકોષ કરલે હોય તવેા માણપ ો અથવા ડી ી ક ે ડ લોમા અ યાસ મમાં કો પુટર એક િવષય તરીક ે

હોય તેવા માણપ ો અથવા ધોરણ ૧૦/૧૨ કો પટુર એક િવષય તરીક ેહોવા જોઈએ. આ તબ ક ેઆવુ ં માણપ  ધરાવતા 
ઉમદેવારો પણ અર  કરી શકશે. પરંતુ, આવા ઉમદેવારોએ િનમ ંક સ ાિધકારી સમ  કો પટુર બે ક નોલેજની પરી ા 
પાસ કયાનુ ં આવુ ં માણપ  િનમ ંક મેળવતા પહેલા અચૂક રજુ કરવાનંુ રહેશ.ે અ યથા િનમ ંક સ ાઅિધકારી આવા 
ક સામા ંઉમેદવારી પસંદગી "રદ" કરી શકશે. 

૨. નાણાં િવભાગના તારીખ ૧૮/૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ માંક:ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટ ૨/ઝ/૧ ની  જોગવાઈ મુજબ થમ 

પાંચ વષ માટે ફ સ પગાર મળવા પા  થશે. વધારાના કોઈ ભ થા મળવા પા  નથી. 
3. આ જ યા પર િનમ ંક પામનાર ે ામ િવ ાપીઠ સં થાના કે પસ પર ફર યાત રહવેાનુ ં રહેશ.ે અને અિધકૃત અિધકારીની 

પરવાનગી વગર મુ ય મથક છોડી શકશે નિહ. 

૪. આ જ યા પર િનમ ંક પામનારે સરકાર ીના િશ ણ િવભાગ વારા તા.૨૧/૦૪/૯૪ના ઠરાવથી ામ િવ ાપીઠોના કમચારી 
માટે િનયત થયેલ આચાર સિંહતાનંુ પાલન કરવાનંુ રહેશ.ે અન ેત ેમાટેનંુ બાંહધેરી પ  િનમ ંક મેળવતા પહેલા આપવાનંુ 

રહેશ.ે 

૫. પાંચ વષ માિસક ઉ ચક પગારન  નોકરી પણૂ થયે તેમની કામગીરીની સમી ા કયા પછી યો ય જણાયથેી મંજૂર થયેલ પગાર 

ધોરણમા ંલઘુ મ પગારમાં િનમ ંક આપવામા ંઆવશે. પરંત ુઆવા ઉમદેવારે અગાઉ કરેલ પાંચ વષની નોકરી સવેા િવષયક 

કોઈપણ હેત ુઅથ યાન ેલેવામાં આવશ ેનિહ. તેમજ મંજૂર પગાર ધોરણવાળી નોકરી સાથે જોડવામાં આવશે નિહ. 

૬. આ જ યા હેઠળ િનમ ંક પામનારન ેિનયત પગારમાં સમા યા તારીખથી સરકાર ીના નાણા િવભાગના તા.૧૮/૩/૨૦૦૫ 

ના ઠરાવ માંક નપન-૨૦૦૩- ઓઆઈ-૧૦-પી તથા તેન ેઆનુષાિંગક ઠરાવોને આધીન નવ વ ધત પે શન યોજના લાગુ 

પાડવામાં આવશ.ે 

૭. જો  ામ િવ ાપીઠમાં સં યા ઘટે અથવા અ ય કોઈ કારણસર ામ િવ ાપીઠ બધં થાય તો આ યોજના હેઠળ િનમ ંક પામેલા 
કમચારીઓને છૂટા કરવામા ંઆવશ ેઅને તેન ેફાજલનું ર ણ મળી શકશે નિહ. 

૮. આ જ યા હેઠળ  િનમ ંક પામનારને સમાન સવંગ અિધકારી/કમચારીએ જે ફરજો બ વવાની થતી હોય તેવી ફરજો 
બ વવાની રહેશ.ે ત ેમાટે કચેરીમા ંજે સમય િનયત હોય ત ે માણે કચેરીમા ંહાજરી આપવાની રહેશ.ે તેમજ ાઇવેટ ે ટીસ ક ે

અ ય  પાટટાઈમ નોકરી કરી શકશે નિહ. હેર ર ના દવસોએ પણ સરકારીની/સં થાની કામગીરીની જ રયાતોન ે

અનલુ ીન ેફરજ બ વવા જણાવવામાં આવ ેત ેમુજબ ફરજ બ વવાની રહેશ.ે 

૯. આ જ યા પર િનમ ંક પામનારન ે પાંચ વષ દર યાન વા ષક ધોરણે ૧૨ પરચૂરણ ર , હેર ર  અન ે ામ િવ ાપીઠના 
વેકેશન િસવાયની કોઈ પણ કારની ર  મળવા પા  થશ ેનિહ. ત ે િસવાય અ ય ર  ભોગવશ ેતો ર ના પગારની કપાત 

કરવાની રહેશે. મિહલા કમચારીઓના ર ના િનયમો મુજબ સુિત ર ઓ મળવા પા  થશ.ે 

૧૦.પાંચ વષના સમયગાળાના ઉ ચક વેતનથી િનમ ંક પામેલ કમચારીને સં થાના મહેકમ ઉપર સમાિવ  માટેનો કોઈ હ ક ા ત 

થશ ેનિહ. 

૧૧. ઉમદેવાર ે અજમાયશી સમયગાળા દર યાન સા.વ.િવ.ના તા.૩૦/૦૯/૨૦૦૬ના ઠરાવ માંક : 

પરચ/૧૦૨૦૦૫/૧૫૩૨/ક ની જોગવાઈ મુજબ કો યુટર કૌશ યની પરી ા પાસ કરવાની રહેશે. 
૧૨. સરકાર ી તરફથી વિહવટી િહતમા ંબી  કોઈ પણ જ રી શરતો ન કી થાય ત ેબંધન કતા રહેશ.ે 

 
 

અર  કરવાનુ ંસરનામંુ 

આચાય ી/િનયામક ી 
નતૂન ામ િવ ાપીઠ, થવા 

તા. ને ગં , િજ. ભ ચ. પીન. ૩૯૩૧૩૦ 
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શૈ િણક લાયકાત: 
કિૃષ અ યાપક : એમ.એસ.સી. (એ ી.) ૫૫ ટકા /એમ.આર.એસ.૫૫ ટકા 
 
પરી ા પ ધિત : 
િનયત સમય મયાદામાં મળેલ અર ઓની ાથિમક ચકાસણી કયા બાદ લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોની યાદી  વેબસાઇટ પર 

મુકવામાં આવશ.ે તેઓએ (૧) થમ ભાગમા ંલેિખત પધા મક કસોટી (OMR) પ ધિતથી ૨૦૦ ગુણની લેવામાં આવશ.ે યાર 

બાદ બી  તબ કામા ંલેિખત પરી ાના પ રણામને આધારે કલુ જ યાના ણ ઘણા ઉમદેવારોએ કો યુટર ોફીસીય સી (કો યુટર 

કાય મતા) ૧૦૦ ગુણની ટે ટ લવેાશે. એમ બંન ેકસોટીમાંથી મેળવલે સંયુકત ગુણના મેરીટસ આધાર ેમેરીટ યાદી/ િત ા યાદી 
તૈયાર કરવામાં આવશ.ે 
 

ભાગ ૧ : 

લિેખત કસોટી : (OMR) નપ                         ગણુ : ૨૦૦ સમય: ૨ (બ)ે કલાક 

૧. પધા મક પરી ા Multiple Choice Question (MCQ) અન ેOptical Mark Read (OMR) પ ધિતની રહેશ.ે 
૨. ઉમદેવારે બધા જ નોના જવાબ આપવાના રહેશ.ે 
3. દરેક ન બે ગુણનો રહેશ.ે 
૪. ખોટા જવાબ દીઠ, છેકછાક વાળા ક ેએક કરતા ંવધુ િવક પ પસદં કરેલ જવાબ દીઠ ક ેજવાબ ન આપેલ હોય તેના મેળવેલ 

ગુણમાંથી ૦.૨૫ ગુણ કમી કરવામા ંઆવશે. એટલ ેક ેનેગેટીવ મા સ લાગુ પડશ.ે 
૫. દરેક નના જવાબમાં એક િવક પ “E” Not attempted રહેશે. ઉમેદવાર કોઈ નના જવાબ ન આપવા ઇ છતા હોય તો 
આ િવક પ પસદં કરી શકશ.ે અને તનેા માટે કોઈ નેગેટીવ મા સ લાગુ નહી પડે. 
૬. પધા મક કસોટીમાં ઉ ીણ થનાર ઉમદેવારોને ભાગ ૨ કો યુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે કુલ ખાલી 
જ યાના આધાર ે ણ ગણા ઉમેદવારોને  કો યુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે 
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અ યાસ મ: ભાગ ૧ 

લિેખત કસોટી : (OMR) નપ             કલુ ગણુ : ૨૦૦               સમય: ૨ (બ)ે કલાક 

િવષય : કિૃષ અ યાપક                                                          
 

મ િવભાગ ગુણ 

૧ જનરલ િવભાગ ૫૦ 
 

 ૧.ભારતની ભૂગોળ – ભૌગોિલક પ રિ થિત, આ થક, સામાિજક, કુદરતી સંસાધન  અન ેવ તી 
અંગેની બાબતો – ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથ.ે 

૨.ભારતનો સાં કિૃતક વારસો – સાિહ ય – કલા, ધમ અને થાપ યો ગુજરાતના ખાસ સંદભ  સાથ.ે 

૩.નઈ તાિલમ િશ ણ અન ેિવ ાપીઠ િશ ણ ણાલી. 
૪.ભારતની અથ યવ થા અન ેઆયોજન. 

૫.ભારતની રાજનીિત અને ભારતીય બંધારણ. 

૬.સામા ય  બૌિ ધક  મતા કસોટી. 
૭.સામા ય ાન, પયાવરણ, ઇ ફોમશન એ ડ કો યિુનકેશન ટેકિન સ. 

૮.ખેલ જગત, રાિ ય અને આંતર રાિ ય તરના વતમાન મહ વના બનાવો 
૯.નવી િશ ણ નીિત 

૧૦.ઉ ચિશ ણ ણાલી, પરંપરા ય.ુ .સી. અને અ ય િશ ણ માટેના સં થાનો 

 

૨ િવભાગ ૧૫૦ 

 કિૃષ 

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

ખનીજોનું અપ પ અને તેના કારો), જમીનના ઘટકો અને કાય , જમીનના અગ યના 
ભૌિતક ગુણધમ , જેમાં જમીનનંુ પડ-રેતી, કાપં, માટીના ગુણધમ , જમીનનો બાંધો, તેના 

કાર, જમીનનો બાધંાનું ખેતીમાં મહ વ. 

૨. સિે ય ખાતરોના લાભ તથા મયાદાઓ, છાણીયું ખાતર સડવાની યાને અસર કરતા ં
પ રબળો, ઉ મ છાણીયું ખાતર બનાવવાની રીત, અ ય સિે ય ખાતરોની મા  સમજ, 

રસાયિણક ખાતરોની િવિશ તાઓ (લાભ)અન ેઆડ અસરો (ગેરલાભ), જુદા જુદા રસાયિણક 

અન ેતેના પોષક ત વો, ખાતરોના કાય મ ઉપયોગ અને ખાતરો આપવાની પ ધિતઓ, જૈિવક 

ખાતરોના લાભા લાભ, કારોની સમજ,  

૩. ગુજરાત રા યની કિૃષ હવામાન ઝોન અને તે માણ ેપાક યવ થા, પાક ઉ પાદનની 
ઓછી ખચાળ ક ેિબન ખચાળ પ ધિતઓ. 

૪.જમીન, પાણી, છોડ વ ચેના પાર પ રક સબધંની પાક ઉ પાદન ઉપર અસર, બીજનો 
અથ, ઉ મ બીજના લ ણો, સારા બીજના ફાયદા, બીજ માવજતનો અથ, ફાયદા, બીજ 

માવજતની પ ધિતઓ, હોમ સનો અથ, કારો અને તેની ઉપયોિગતા. 
૫. કટક િનયં ણની સમજ, કારો, પ ધિતઓ તથા કદુરતી કટક િનયં ણ, રાસાયિણક 

કટક િનયં ણ – યા યા, લાભ તથા આડઅસરો. 
૬. વન પિત રોગ તથા વન પિત રોગ િવ ાનનો અથ, વન પિત રોગના કારકોની ટૂકંમા ં
સમજ. વન પિત રોગ લ ણો. 
૭. બહુભો  કટકોની સમજ તથા બહુભો  કટકોની ઓળખ, િચ હો, નુકસાનનો કાર, 

વનચ  અન ેતેનું િનયં ણ. 

૮. કટકનાશક દવાઓનુ ંવગ કરણ, જેમા ંજઠરિવષ. ધૂમકર િવષ, પશિવષ, શોષકિવષ, 

અનુકષણ તથા િતકષણ પદાથ , એ ટાઈ ફડ ટ તથા કટકનાશક દવાઓનુ ંરાસાયિણક 

ગુણધમ ના આધારે મા  વગ કરણ. 

૯. જમીન ધોવાણ એટલ ેશંુ? તેના કારો, કારણો અન ેઉપાયો. ખેતીમાં વપરાતી િવિવધ 

શિ ત. શિ ત સંચારણ એટલે શું ? તેના કારો. 
૧૦. વોટરશેડ એટલ ેશંુ? વોટરશેડની  િવિવધ વિૃ ઓ : ચેકડેમ, ખેત તલાવડી, કવૂા 

 



6 
 

રીચાજ.  

૧૧. વાવણી પ ધિત(રીતો) સમજ ઉદાહરણ સાથ ે(દા.ત. પૂંખીન,ે થાણીને, ઓરીને, રોપીન ે

(ફેર રોપણી). ઉ મ બીજની પસદંગી કરતી વખત ે યાનમાં રાખવાની બાબતો અન ેબીજ 

માવજતનંુ મહ વ, સારા બીજના લ ણો. નદણનો અથ, વગ કરણ, નદણથી ખતેી પાકોન ે

થતું નુકશાન. નદણ િનયં ણ, પ ધિતઓની સમજ. ખેત પેદાશોનંુ પાંતર અને મૂ યવિૃ ધનો 
અથ, ફાયદા અને તેન ેઅસર કરતી બાબતો. 
૧૨. સ વ ખેતીના િસ ધાંતો, સ વ ખેતીના મળૂભૂત ધટકો/બાબતો. સ વ ખેતીના લાભ 

અન ેમયાદાઓ. સ વ ખેતી માટે અમતૃમાટી અન ેબી મૃત બનાવવાની રીત અને તેની 
ઉપયોગીતા. સ વખેતી માટે વામતૃ અને પાક સંર ણ માટે સ વ અ ો બનાવવાની રીત  

અન ેતેની ઉપયોગીતા. 
૧૩. જુદા જુદા અનાજ વગના પાકોની ખેતી પ ધિત, કઠોળ વગના પાકોની ખેતી પ ધિત, 

શાકભા  વગના પાકોની ખેતી પ ધિત, તેલીિબયાં વગના પાકોની ખતેી પ ધિત. 

૧૪. સૂકી ખેતી, તેની પ ધિતઓ, િપયત ખતેી, િપયત ખેતીની જુદીજુદી પ ધિતઓ, ભારત 

સરકાર અન ેરા ય સરકારની ખેતી અન ેપશુપાલનની િવિવધ યોજનાઓ. 

૧૫. નાબાડ, . એસ. એફ. સી, ઇફકો, ગુજકોમાસોલ અને ખેતી સાથ ેસંકળાયેલ સરકારી 
અન ે વિૈ છક સં થાઓનો પ રચય અને કાય પ ધિત. 

 
 

 

ભાગ : ૨ 

ક યટુર ોફીસીય સી કસોટી 
    કલુ ગુણ:  ૧૦૦                                સમય:  ૧ કલાક 

૧ ગુજરાતી ટાઈપ ગ કસોટી ૨૦ 

૨ અં ે   ટાઈપ ગ કસોટી ૨૦ 

૩ ક યુટર ઉપયોગીતા સંદભમા ં ે ટીકલ ૬૦ 

 કલુ ગુણ ૧૦૦ 

સામા ય શરતો :  
૧. ામિવ ાપીઠો માટેની આચાર સંિહતાનો અ યાસ કરી ત ે માણેની તયૈારી હોય ત ેજ અર  કરે. 

૨. ઉમદેવારની અર પ કમા ંભરલેી િવગતો સમ  ભરતી યા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશ.ે અન ેતેના પુરાવા 
માણપ ોની ચકાસણી સમય ેઅસલમાં રજુ કરવાના રહેશે. અ યથા ઉમેદવારી જે ત ેસમય ેજ રદ ગણાશે. 

૩. સરકાર ીની ભરતી માટે કોઈ પણ િવભાગ વારા ગેરલાયક ઠરેલ ઉમદેવારો અર  કરી શકશે  નહી. 
૪. ઉમદેવાર ેઅર પ કમાં બતાવલે કોઈ પણ િવગત અને કોઈ પણ માણપ ોની ચકાસણી સમય ેરજુ કરેલ જ મ 

તારીખ, શૈ િણક લાયકાત, વય, િત, અનુભવ િવગેરેને લગતા ભિવ યમાં કોઈ પણ સમય ેચકાસણી દર યાન 

ખોટો માલૂમ પડશ ેતો તેની સામે યો ય કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે આવા ઉમદેવારની ઉમદેવારી અને 

િનમ ંક રદ કરવામાં આવશે. 

૫. પસદંગી પામેલ ઉમદેવારે િનમ ંક અિધકારી ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆધીન િનમ ંક મેળવવાન ેપા  થશ.ે  

૬. ભરતી યા અગં ેરા ય સરકાર જે િનયમો ઘડે ત ેબંધન કતા રહેશ.ે 

૭. ઉમદેવારે અર  સાથ ે ૧૦૦ િપયા ોસસે ફી નો ડીડી આચાય ી નતૂન ામ િવ ાપીઠ, થવાના નામનો 
જોડવાનો રહશેે. 

૮. િનયત શૈ િણક લાયકાત અન ેફી િસવાયની અને સમય મયાદા પછી આવેલ અર  ા  રહેશે નહી. 
અર  કરવાનુ ંસરનામંુ  

આચાય ી/િનયામક ી 
નતૂન ામ િવ ાપીઠ, થવા 

તા. ને ગં , િજ. ભ ચ. પીન. ૩૯૩૧૩૦ 
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અ યાસ મ: ભાગ ૧ 

શૈ િણક લાયકાત: 
માનવ િવ ા અ યાપક : એમ.એ.૫૫ ટકા ગણુ/એમ.એસ.સી. ૫૫ ટકા ગુણ  

                          (અથશા , ઇિતહાસ, સમાજશા , રાજનીિત, ગાધંીિવચાર,  

                              હોમ સાય સ, પયાવરણ શા  ૫૫ ટકા ગણુ) 
 
પરી ા પ ધિત : 
િનયત સમય મયાદામાં મળેલ અર ઓની ાથિમક ચકાસણી કયા બાદ લાયકાત ધરાવતા ઉમદેવારોની યાદી  વેબસાઇટ પર 

મુકવામાં આવશ.ે તેઓએ (૧) થમ ભાગમા ંલેિખત પધા મક કસોટી (OMR) પ ધિતથી ૨૦૦ ગુણની લેવામાં આવશ.ે યાર 

બાદ બી  તબ કામા ંલેિખત પરી ાના પ રણામને આધારે કલુ જ યાના ણ ઘણા ઉમદેવારોએ કો યુટર ોફીસીય સી (કો યુટર 

કાય મતા) ૧૦૦ ગુણની ટે ટ લવેાશે. એમ બંન ેકસોટીમાથંી મેળવલે સંયુકત ગુણના મેરીટસ આધાર ેમેરીટ યાદી/ િત ા યાદી 
તૈયાર કરવામાં આવશ.ે 
 

અ યાસ મ: ભાગ ૧ 

લિેખત કસોટી : (OMR) નપ             ગણુ : ૨૦૦                સમય: ૨ (બ)ે કલાક 
૧. પધા મક પરી ા Multiple Choice Question (MCQ) અન ેOptical Mark Read (OMR) પ ધિતની રહેશ.ે 

૨. ઉમદેવારે બધા જ નોના જવાબ આપવાના રહેશ.ે 

3. દરેક ન બે ગુણનો રહેશ.ે 

૪. ખોટા જવાબ દીઠ, છેકછાક વાળા ક ેએક કરતા ંવધ ુ િવક પ પસંદ કરલે વાબ દીઠ ક ેજવાબ ન આપેલ હોય તેના મળેવેલ 

ગુણમાંથી ૦.૨૫ ગુણ કમી કરવામા ંઆવશે. એટલ ેક ેનેગેટીવ મા સ લાગુ પડશ.ે 

૫. દરેક નના જવાબમાં એક િવક પ “E” Not attempted રહેશે. ઉમેદવાર કોઈ નના જવાબ ન આપવા ઇ છતા હોય તો 
આ િવક પ પસદં કરી શકશ.ે અને તનેા માટે કોઈ નેગેટીવ મા સ લાગુ નહી પડે. 

૬. પધા મક કસોટીમાં ઉ ીણ થનાર ઉમદેવારોને ભાગ ૨ કો યુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે કુલ ખાલી 
જ યાના આધાર ે ણ ગણા ઉમેદવારોને  કો યુટર ોફીસીય સી કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે 

 

અ યાસ મ: ભાગ ૧ 

 
િવષય : માનવિવ ા અ યાપક                                               કલુ ગણુ : ૨૦૦ 

 

મ  િવભાગ  ગુણ  

૧ જનરલ િવભાગ  ૫૦ 
 

 ૧.ભારતની ભૂગોળ – ભૌગોિલક પ રિ થિત, આ થક,સામાિજક, કુદરતી સંસાધનો  
અન ેવ તી અંગેની બાબતો – ગુજરાતના ખાસ સંદભ સાથ ે

૨.ભારતનો સાં કિૃતક વારસો – સાિહ ય – કલા, ધમ અન ે થાપ યો ગુજરાતના ખાસ સંદભ  સાથ ે

૩.નઈ તાલીમ િશ ણ અને િવ ાપીઠ િશ ણ ણાલી  
૪.ભારતની અથ યવ થા અને આયોજન  

૫.ભારતની રાજનીિત અન ેભારતીય બંધરણ  

૬.સામ ય  બૌધા મક  મતા કસોટી  
૭.સામા ય ાન, પયાવરણ, ઇ ફોમશન એ ડ કો યિુનકેશન ટેકની સ 

૮.ખેલ જગત રા ીય અન ેઆંતર રા ીય તરના વતમાન મહ વના બનાવો   
૯.નવી િશ ણ નીિત  

૧૦.ઉ ચિશ ણ ણાલી, પરંપરા ય.ુ .સી. અને અ ય િશ ણ માટેના સં થાનો 

 

૨ િવભાગ  ૨ ૧૫૦ 

 ૧. અથશા ની યા યા, આધિુનક અથશા ીઓએ આપેલ યા યાઓ, માનવ   
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જ રયાતના લ ણો, માનવ જ રયાતનું વગ કરણ, માંગનો અથ, માગંનો િનયમ, 

 પરુવઠાનો અથ, પરુવઠોનો િનયમ. 

૨. ગાવાની યા યાઓ, ગાવાના કારણો, યુ ધ ખચ, આ થક િવકાસ, કુદરતી  
આફતો, વ તી વધારો, વધેલ ખચ સામ ેઆવક વધારવાનો ય ન, ગાવાની  
અસરો. 
૩.સમાજલ ી મનોિવ ાનની યા યા અને સમજુતી, સમાજલ ી મનોિવ ાનનંુ  

વ પ, સામાિજક અને બોધા મક યાઓનો વૈ ાિનક અ યાસ, સમાજલ ી  
મનોિવ ાનનું અ યાસ ે , જુથની યા યા અને સમજુતી, જૂથનંુ વ પ, જુથના  
કાય , સ ા ય ેઆ ાં કતતા, ટોળુ ં યા યા અને કારો.  
૪. ામીણ સમાજશા નો અથ, યા યા અને ે ો, ામીણ સમાજશા નુ ંમહ વ,  

ામીણ સમાજશા ની ઉ પિ  અને િવકાસ, ામીણ સમુદાયનો અથ, ામીણ  

સમદુાયની િવશેષતાઓ, ામીણ સમદુાયનુ ંમહ વ, ામીણ અને શહેરી સમુદાયનો 
 તફાવત, ામીણ સમદુાયમા ંઆવતા પ રવતન અને તેના કારણો  
૫. પચંાયતીરાજનો અથ, પચંાયતી રાજના હેત,ુ  ઉ ેશ, ૭૩મા બધારણીય સધુારા   
પહેલાનુ ંપચંાયતી રાજ, ૭૩મ  બધારણીય સુધારો, ૭૩મા બધારણીય સુધારા   
બાદ પચંાયતી  રાજ, ગુજરાત પંચાયતી રાજનુ ંિ તરીય માળખું. 
૬. ામીણ ાિત  યવ થા - અથ,  વ પ, લ ણો - લાભાલાભ, જજમાની  
યવ થા - અથ, યા યા, મહ વ, લાભાલાભ  

૭. ૧૯મી સદી દર યાન સામાિજક અને ધા મક સુધારણાની ચળવળ : ો  
સમાજ, ાથના સમાજ, રામકૃ ણ િમશન, ભારતના સમાિજક સુધારાઓમાં  
ગાંધી નુ ં દાન, આધિુનક િશ ણની  ભારતીય સમાજ ઉપર અસર.  

૮. સધુ ખીણના સમાજની િવશષેતાઓ, નગર રચના, સામાિજક, આ થક અન ે 

ધા મક પ રિ થિત, વૈ દક યુગના સમાજની િવશેષતાઓ, સમાજ વન, આ થક  

અન ેધા મક પ રિ થિત, વદેોનો પ રચય, અનુવૈ દક યુગનુ ંસાિહ ય, ઉપિનષદોના 
 પ રચય, રામાયણ, મહાભારતનો ભારતના સામાિજક ઘડતરમાં ફાળો. 
૯. ખેતીની નીચી ઉ પાદકતાના કારણો, ખેતીની નીચી ઉ પાદકતા િનવારણના  
ઉપાયો, અં ેજ સમય દર યાનની જમીન મહેસલૂ પ ધિતઓ - તેના લાભ અને  
મયાદાઓ. આઝાદી બાદ જમીન સુધારણા, તેના હેતુઓ, જમીન સુધારાનંુ વ પ, 

 ૧૯૭૨નો જમીનની  ટોચ મયાદાનો  કાયદો, જમીન સુધારાની િસિ ધઓ અને  
મયાદાઓ, નીિત આયોગ - નીિત આયોગમાં કિૃષ ે .  

૧૦. સહકારનો અથ અને યા યા, સહકારના િસ ધાંતો (૧૯૯૫), સહકારી મંડળીની  
રચનાની પ ધિત, સહકારી મંડળીમાં સામા ય સભા, કારો, કાય , સહકારી મંડળીમાં 
 મુખ, મં ી, યવ થાપક સિમિતના ંકાય , ફરજો.  
૧૧. ામીણ ભારતમાં વિૈ છક સગંઠનોના વ પ અને કાર, વિૈ છક સંગઠનના 
 કેટલાક સફળ અનુભવો : ચેતના, સેવા, સવેા રલ. 

૧૨.મનોવલણની યા યા અને તનંુે વ પ, મનોવલણ રચના, મનોવલણમાં  
પ રવતન, પવૂ હની યા યા, અંતગત ત વો, પવૂ હના પ રણામ, પવૂ હ  

ઘટાડવાના ઉપાયો  
૧૩. લોકશાહી, લોકશાહીના કાર, કારોબારી, ધારાસભા અન ે યાયતં   

૧૪. ભારતની સામાિજક સમ યાઓ - વ પ, કારણો અને ઉપાયો 
૧૫.નીિત આયોગ 
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ભાગ : ૨ 

ક યટુર ોફીસીય સી કસોટી 
    ગુણ:  ૧૦૦                                           સમય: ૧ કલાક 

૧ ગુજરાતી ટાઈપ ગ કસોટી ૨૦ 

૨ અં ે   ટાઈપ ગ કસોટી ૨૦ 

૩ ક યુટર ઉપયોગીતા સંદભમા ં ે ટીકલ ૬૦ 

 કલુ ગુણ ૧૦૦ 

 

સામા ય શરતો :  
૧. ામિવ ાપીઠો માટેની આચાર સંિહતાનો અ યાસ કરી તે માણેની તયૈારી હોય ત ેજ અર  કરે. 

૨. ઉમદેવારની અર પ કમાં ભરેલી િવગતો સમ  ભરતી યા માટે આખરી ગણવામા ં આવશ.ે અને તેના 
પરુાવા માણપ ોની ચકાસણી સમયે અસલમાં રજુ કરવાના રહેશ.ેઅ યથા ઉમદેવારી જે ત ેસમય ેજ રદ ગણાશે. 

૩. સરકાર ીની ભરતી માટે કોઈ પણ િવભાગ વારા ગેરલાયક ઠરેલ ઉમદેવારો અર  કરી શકશે  નહી. 
૪. ઉમદેવાર ેઅર પ કમા ંબતાવલે કોઈ પણ િવગત અન ેકોઈ પણ માણપ ોની ચકાસણી સમય ેરજુ કરેલ જ મ 

તારીખ, શૈ િણક લાયકાત,વય, િત , અનુભવ િવગેરેને લગતા ભિવ યમાં કોઈ પણ સમયે ચકાસણી દર યાન ખોટો 
માલૂમ પડશ ેતો તેની સામે યો ય કાયદેસરની કાયવાહી કરવામા ંઆવશ.ે આવા ઉમદેવારની ઉમદેવારી અને િનમ ંક 

રદ કરવામાં આવશે. 

૫. પસંદગી પામેલ ઉમદેવારે િનમ ંક અિધકારી ઠરાવ ેત ેશરતોન ેઆધીન િનમ ંક મેળવવાન ેપા  થશ.ે  

૬. ભરતી યા અગં ેરા ય સરકાર જે િનયમો ઘડે ત ેબંધન કતા રહેશ.ે 

૭. ઉમદેવારે અર  સાથ ે ૧૦૦ િપયા ોસસે ફી નો ડીડી આચાય ી નૂતન ામ િવ ાપીઠ-થવાના નામનો 
જોડવાનો રહશે.ે 
૮. િનયત શૈ િણક લાયકાત અન ેફી િસવાયની અન ેસમય મયાદા પછી આવેલ અર  ા  રહેશ ેનહી. 

અર  કરવાનુ ંસરનામંુ 

આચાય ી/િનયામક ી 
નતૂન ામ િવ ાપીઠ, થવા 

તા. ને ગં , િજ. ભ ચ. પીન. ૩૯૩૧૩૦ 
 

 

 

 

  


