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ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ 
GUJARAT PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD 

બ્લોક ન.ંર, પાચંમો માળ, કમમયોગી ભવન,સેકટર-૧૦/એ,ગાધંીનગર 
~~~જાહરેાત ક્રમાકંઃ૧૧/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર ફામામસીસ્ટ અંગેની વવગતવાર સચૂનાઓ ~~~ 

 (વેબસાઇટ એડ્રસે : https://ojas.gujarat.gov.in  અને https://gpssb.gujarat.gov.in ) 
(પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૦૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ તા.૧-૨-૨૦૨૨ થી 
“Compounder” શબ્દને બદલે “Junior Pharmacist” શબ્દ મકુાયેલ હોઇ, તે મજુબના નામાભભધાન સાથે આ 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ કરેલ છે.) 

 

૧. ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર (હવે પછી ’’મડંળ’’ તરીકે ઉલ્લેખ કરેલ છે.)ધ્વારા 

પચંાયત સેવાની જુનીયર ફામામસીસ્ટ (વગમ-૩) સવંગમની ખાલી જગ્યા પર સીધી ભરતીથી ઉમેદવારો પસદં 
કરવા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે સરકારશ્રીની 
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તા.૦૮-૦૨-૨૦૨૨(બપોરના ૧૩-૦૦ કલાક)થી તા.૨૩-૦૨-૨૦૨૨ 
(સમય રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી) દરમ્યાન ઓનલાઇન અરજી કરવાની રહશેે. તેમજ સામાન્ય વગમ(જનરલ 
કેટેગરી)ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી રુ.૧૦૦/- + સવવિસ ચાર્જ SBI E Pay ના માધ્યમથી ઓનલાઇન ફી ભરવા 
માટેની છેલ્લી તારીખ ૨૫-૦૨-૨૦૨૨ (રાવત્રના ૨૩-૫૯ કલાક સધુી રહશેે) તેમજ પોસ્ટ ઓફફસમા ંચલણથી 
રુબરુમા ંપરીક્ષા ફી ભરવા માટે છેલ્લી તારીખ ૨૫-૦૨-૨૦૨૨ રહશેે.(પરંત ુ તે માટે પોસ્ટ ઓફફસ ચલણની 
વપ્રન્ટ તા ૨૩-૦૨-૨૦૨૨ સધુીમા ંકાઢી લેવી જરુરી છે.) પરીક્ષા ફી ભરવા માટેની વધ ુવવગતો પેરેગ્રાફ-૧૯મા ં
દશામવેલ છે.જે વાચંી જવી જરુરી છે.  ઉમેદવારે તાજેતરનો Photograph (15 kb) અને Signature (15 kb) 
સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે jpg format મા ંScan કરીકોમ્્યટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહશેે, જે ઓનલાઇન 
અરજીમા ં અપલોડ કરવાનો રહશેે. અરજદારે ઓનલાઇન અરજીમા ં દશામવ્યા મજુબના પોતાના બધા જ 
શૈક્ષભણક, વય અને જાવત તેમજ અન્ય લાયકાતના પ્રમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે અને આ અંગે 
ઉમેદવારોને  જાણ કરાયા બાદ તેઓએ  રુબરુમા ં ચકાસણી અથે રજુ  કરવાના રહશેે, જેની દરેકે અચકુ નોધ 
લેવી. (પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૦૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ તા.૧-૨-૨૦૨૨ થી 
“Compounder” શબ્દને બદલે “Junior Pharmacist” શબ્દ મકુાયેલ હોઇ, તે મજુબના નામાભભધાન સાથે આ 
જાહરેાત પ્રવસધ્ધ કરેલ છે.) 
૧.૧  અરજી કરવા માટેની વવગતવાર સચૂનાઓ આ જાહરેાતમા ંહવે પછીના ફકરાઓમા ંદશામવેલ છે. તે 

સચૂનાઓ સહીત ઓનલાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે આ સમગ્ર જાહરેાત પોતે ધ્યાનથી 
વાચંવી જરૂરી છે.  

૧.૨ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉમેદવારે કોઇ  પણ પ્રમાણપત્રો જોડવાના (અપલોડ કરવાના) નથી. 
પરંત,ુ ઓનલાઇન અરજી કરતી વખતે પ્રમાણપત્રોમાનંી વવગતો મજુબ ઓનલાઇન અરજીમા ં
અરજદારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે. આથી પોતાના બધા જ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, શૈક્ષભણક  
લાયકાત, વય, શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર, જાવત, શારીફરક અશકતતા (ફદવ્યાગંતા)(હોય તો), માજી 
સૈવનક (લાગ ુપડત ુહોય તો),માન્ય રમતગમત અંગેના (લાગ ુપડતા હોય તો), વવધવા (જો હોય તો) 

ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગરી મંડળ ઃ ગાંધરીનગર
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તે અંગેના તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરજીમા ંએવા 
પ્રમાણપત્રોને આધારે સમગ્ર વવગતો ભરવાની રહ ે છે, અન્યથા મડંળ /વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા 
પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે અરજીમાનંી  વવગતો ખોટી અથવા અસગંત ઠરશે તો ઉમેદવારની 
અરજી અને ઉમેદવારી/પસદંગી/વનમણુકં રદ કરવામા ં આવશે. અરજીપત્રકમા ં ઓનલાઇન ભરેલી 
વવગતોની કોઇ પણ પ્રકારની ચકાસણી કયામ વગર મડંળ ધ્વારા ઉમેદવારોને આ જગ્યા માટેની વનયત 
સ્પધામત્મક લેભખત પરીક્ષા માટે કામચલાઉ દાખલ (પ્રોવીઝનલ એડમીશન)  કરી સ્પધામત્મક પરીક્ષા 
આપવા દેવામા ં આવશે, જે પરીક્ષા બાદ પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ જાહરે થયા બાદ પ્રોવીઝનલ મેરીટ  
લીસ્ટમા ંસમાવવષ્ટ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્ર ચકાસણીને આધીન રહશેે. 

૧.૩ લેભખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા પધ્ધવત અને પસદંગીની પ્રફક્રયા આ જાહરેાતમા ં હવે પછીના ફકરામા ં
દશામવ્યા મજુબની હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ્ટીકલ માકમસ રીડીંગ (ઓ.એમ.આર.) પધ્ધવતની લેભખત 
સ્પધામત્મક પરીક્ષા રહશેે. આ હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળી ઓ.એમ.આર. પધ્ધવતની લેભખત સ્પધામત્મક પરીક્ષાનુ ં
આયોજન મડંળ દ્વારા કરવામા ંઆવશે. જે અંગેનો પરીક્ષા કાયમક્રમ અલગથી પ્રવસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. 
આ માટે ગજુરાત પચંાયત સેવા પસદંગી મડંળની વેબસાઇટ જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ 
આપવામા ંઆવે છે.  

૧.૪ લેભખત સ્પધામત્મક પરીક્ષા સદંભમની તેમજ ત્યારબાદની બધી જ સચૂનાઓ ઉમેદવારના રજજસ્ટડમ 
મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ. થી આપવામા ંઆવશે. આથી, અરજીપત્રકમા ંસબંવંધત કોલમમા ં
ઉમેદવારે મોબાઇલ નબંર અવશ્ ય દશામવવો. અને સમગ્ર ભરતી પ્રફક્રયા પણૂમ થાય ત્ યા ં સધુી, 
મોબાઇલ નબંર જાળવી રાખવો અવનવાયમ રીતે જરૂરી છે. મોબાઇલ નબંર બદલવા અથવા બધં થઇ 
જવાના કારણે અથવા અન્ય કોઇ પણ કારણોસર ઉમેદવારને એસ.એમ.એસ થી સચુના ન મળે તો 
તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહશેે, અને આવા ફકસ્સામા ંઉમેદવાર પોતે વનમણુકં મેળવવા ઇચ્છતો 
ન હોવાનુ ંમાનવામા ંઆવશે.  

૧.૫ સ્પધામત્મક પરીક્ષા બાદ પ્રોવીઝનલ રીઝલ્ટ અંગેની કાયમવાહી મડંળ ધ્વારા કરવામા ં આવશે જે 
અન્વયે પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટમા ં જે ઉમેદવારોનો સમાવેશ હશે, તેમને તેમના ઇમેઇલ ઉપર 
પ્રમાણપત્ર ચકાસણીની સચુનાઓ અને અન્ય સચુનાઓ આપવામા ં આવશે.આ માટે અરજીમા ં
દશામવેલો ઇમેઇલ-આઇડી જાળવી રાખવા અને સમયાતંરે જોતા રહવેા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ં
આવે છે. 

 

૨.  ભરવાપાત્ર જગ્યાઓની વવગતઃ- 
૨.૧ પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકંઃ-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા ૨૭-૧૨-૨૦૨૧ મજુબ તેમજ 
પચંાયત વવભાગના ખાનગી પત્ર ક્રમાકંઃ-મકમ/૧૫૨૦૨૧/૯૨૫/ખ તા.૫-૧-૨૦૨૨ થી સ્પષ્ટતા કરાયા મજુબ 
જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧૧/૨૦૨૧-૨૨ જુનીયર ફામામસીસ્ટ (કમ્પાઉન્ડર)** સવંગમની જજલ્લા પચંાયતવાર/કેટેગરીવાર 
ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ નીચે મજુબ છેઃ- 
(**પચંાયત વવભાગના જાહરેનામા ક્રમાકંઃ- કેપી/૦૪/પીઆરઆર/૧૦૨૦૧૩/૧૮૪૬/ખ તા.૧-૨-૨૦૨૨ થી “Compounder” 

શબ્દને બદલે “Junior Pharmacist” શબ્દ મકુાયેલ હોઇ, તે મજુબના નામાભભધાન સાથે આ જાહરેાત પ્રવસધ્ધ કરેલ છે.) 
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ક્રમ જજલ્લા 
પચંાયત 

ભરવાપાત્ર 
કુલ 
જગ્યાઓની 
સખં્યા 

ભરવાપાત્ર જગ્યાઓ પૈકી કક્ષાવાર જગ્યાઓ કુલ જગ્યાઓ પૈકી 

સામાન્ય  
(જનરલ) 
(OC) 

આવથિક 
રીતે 
નબળા 
વગમ 
(EWS) 

સા.શૈ.પછાત 
વગમ 
(SEBC) 

અન.ુ 
જાવત 
(SC) 

અન.ુજન 
જાવત 
(ST) 

માજી 
સૈવનક માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ 

ફદવ્યાંગ ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્યાઓ 
કેટેગરી 
A 

કેટેગરી 
B 

કેટેગરી 
C 

કેટેગરી 
D 

કુલ 

૧ અમદાવાદ 02 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 
૨ અમરેલી 07 03 00 04 00 00 00 00 01 00 01 02 
૩ આણદં 07 04 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 
૪ અરવલ્લી 06 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
૫ બનાસકાઠંા 36 18 03 11 02 02 03 00 01 01 01 03 
૬ ભરુચ 04 03 00 00 01 00 00 00 00 01 00 01 
૭ ભાવનગર 10 08 01 01 00 00 01 00 01 00 00 01 
૮ બોટાદ 03 02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 
૯ છોટાઉદેપરુ 08 07 00 00 01 00 00 00 00 00 01 01 
૧૦ દાહોદ 34 15 03 08 00 08 03 00 01 00 01 02 
૧૧ દેવભવૂમ 

ધ્વારકા 
11 09 01 01 00 00 01 00 01 00 00 01 

૧૨ ડાગં 04 00 00 02 00 02 00 00 00 00 00 00 
૧૩ ગાધંીનગર 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

૧૪ ગીર 
સોમનાથ 

07 03 00 03 01 00 00 00 01 01 00 02 

૧૫ જામનગર 10 05 01 02 02 00 01 00 01 00 00 01 
૧૬ જુનાગઢ 03 02 00 00 01 00 00 00 00 01 00 01 
૧૭ કચ્છ 23 14 02 04 01 02 02 00 00 00 00 00 
૧૮ ખેડા 03 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 01 
૧૯ મહીસાગર 05 00 00 02 00 03 00 00 00 00 00 00 

૨૦ મહસેાણા 04 01 00 03 00 00 00 00 01 00 01 02 

૨૧ મોરબી 08 02 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 
૨૨ નમમદા 04 00 00 04 00 00 00 00 01 00 00 01 
૨૩ નવસારી 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
૨૪ પચંમહાલ 08 00 00 02 00 06 00 00 00 00 00 00 
૨૫ પાટણ 05 00 00 04 01 00 00 00 00 00 00 00 
૨૬ પોરબદંર 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
૨૭ રાજકોટ 04 00 00 03 01 00 00 00 01 01 00 02 
૨૮ સાબરકાઠંા 06 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 
૨૯ સરુત 08 00 00 03 00 05 00 00 01 00 00 01 
૩૦ સરેુન્રનગર 04 02 00 01 01 00 00 00 01 00 01 02 
૩૧ તાપી 08 04 00 04 00 00 00 00 01 00 00 01 
૩૨ વડોદરા 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
૩૩ વલસાડ 06 05 00 01 00 00 00 00 00 01 00 01 

 કુલ 254 127 11 73 12 31 11 00 14 06 06 26 
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૧૬.  કોમ્્યટુરની જાણકારી(જ્ઞાન):- 
૧૬.૧ રાજય સરકારના સામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા. ૧૩-૮-૨૦૦૮ ના સરકારી ઠરાવ ન.ં સીઆરઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ-૫, થી નકકી કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ, ઉમેદવાર કોમ્્યટુર અંગેનુ ં બેઝીક 
નોલેજ ધરાવતા હોવા જોઇશે. અથવા સરકાર માન્ય યવુનવવસિટી અથવા સસં્થામા ં કોમ્્યટુર જ્ઞાન 
અંગેના કોઇપણ ફડ્લોમા/ ડીગ્રી કે સટીફીકેટ કોષમ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ડીગ્રી કે 
ફડ્લોમા અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્્યટુર એક વવષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા સામાન્ય વહીવટ 
વવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃ- સીઆરઆર/૧૦૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-પ તા ૧૮-૩-૨૦૧૬ થી ધોરણ-૧૦ 
અથવા ધોરણ-૧૨ ની પરીક્ષા કોમ્્યટુરના વવષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા 
હોવા જોઇશે. 

 

૧૭. પગાર ધોરણઃ-  
૧૭.૧ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં થયેથી, નાણા ં વવભાગના    

તા. ૨૯-૪-૨૦૧૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ-૨૦૦૨-૫૭-ઝેડ-૧, તથા ઠરાવ ન.ંખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -
ર/ઝ-૧  તા ૬-૧૦-૨૦૧૧  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૪ તથા 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ- ખરચ/૨૦૦૨/૫૭ (પાટમ -ર)/ઝ-૧ તા ૨૦-૧૦-૨૦૧૫  તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ- 
ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/પાટમ -ર/ઝ-૧ તા ૧૮-૧-૨૦૧૭ ની જોગવાઇ મજુબ પ્રથમ પાચં વષમ માટે            
રૂા ૩૧૩૪૦/- પ્રવતમાસ ફફકસ પગારથી વનમણુકં અપાશે તેમજ આ ઠરાવથી વનયત થયેલ અન્ય લાભો 
મળવાપાત્ર રહશેે.  

૧૭.૨ પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને વનમણુકં સત્તાવધકારી ધ્વારા નાણા વવભાગના ં તા. ૨૮-૩-૨૦૧૬ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટમ -૩)/ઝ-૧ , મા ં દશામવેલ બોલીઓ અને શરતોને આધીન તથા 
નામ. સવુપ્રમકોટમમા ંદાખલ થયેલ એસ.એલ.પી ન.ં૧૪૧૨૪/૨૦૧૨ અને ૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ ના આખરી 
ચકુાદાને આધીન રહીને  આ જગ્યા ઉપર કરાર આધારીત વનમણુકં આપવામા ંઆવશે તેમજ પાચં 
વષમના અંતે તેમની સેવાઓ વનમણુકં સત્તાવધકારીને સતંોષકારક જણાયેથી સબંવંધત કચેરીમા ંજે તે 
સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મજુબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર વનયત પગાર ધોરણમા ં
વનયમાનસુાર વનયવમત વનમણુકં મેળવવાને પાત્ર થશે. 

 

૧૮. અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની  રીત :-   
૧૮.૧ આ જાહરેાતના સદંભમમા ં મડંળ દ્વારા  ઓન લાઈન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવારે 

જાહરેાતના પેરા-૧ મા ં દશામવ્યા મજુબના સમયગાળા દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર 
અરજી૫ત્રક ભરી શકશે.  

૧૮.૨ ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે- 
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(1) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in  ૫ર જવુ.ં ત્યારબાદ “Current Advertisement” મા ં
“View All” કલીક કરવાથી “Select Advertisement by Department” મા ં GUJARAT 

PANCHAYAT SERVICE SELECTION BOARD (GPSSB) SELECT કરવુ ં
(2) '' જુનીયર ફામામસીસ્ટ” ની જાહરેાત ક્રમાકંઃ 11/202122 ઉપર click કરવાથી screen ઉપર 

“Apply” અને “Details” ના ઓ્શન જોવા મળશે. “Details” ઉપર click કરવાથી 
વવગતવાર જાહરેાત જોવા મળશે. જે ધ્યાનથી વાચંી જવી.આ જાહરેાતને ભવવષ્યના હતે ુ
માટે ડાઉનલોડ કરી “SAVE” કરી રાખવા ઉમેદવારોને સલાહ આપવામા ંઆવે છે. 

(3) હવે "Apply" પર click કરવાથી બે રીતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકાશેઃ- 
(અ)  Apply With OTR – One Time Registration  

 ઓજસ ્લેટફોમમ ઉપરનો તમારો ONE TIME REGISTRATION NUMBER (OTR) અને 
જન્મતારીખ એન્ટર કરી Apply With OTR કરવાથી તમે રજીસ્રેશન(OTR) વખતે આપેલી 
વવગતો અરજીફોમમમા ં આપ મેળે આવી જશે જે વવગતો ધ્યાનથી જોઇ લેવી. જેથી તમે 
અરજીફોમમ ઝડપથી ભરી શકશો. ત્યારબાદ ઓનલાઇન અરજી ‘‘Confirm’’ કરવાથી 
ઉમેદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઈ જશે.જેની વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
(બ)  Skip કરીને બધી વવગતો ભરીને ઓનલાઇન અરજી થઇ શકશે. 

આ રીતે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે પોતાનુ ં નામ, જન્મતારીખ વવગેરે પસમનલ 
ડીટેલ્સ ભરવાની રહશેે. અને અરજી ફોમમમા ં માગંવામા ં આવેલી તમામ વવગતો જેવી કે  
Communication Details ,Others Details, Language Details,Educational Details(શૈક્ષભણક 
લાયકાત) વવગેરેની વવગતો ભરવાની રહશેે.  

ત્યારબાદ પોતાનો ફોટોગ્રાફ અને સહી ઉમેદવારે અપલોડ કરવાના રહશેે. જે ફોટો 
અપલોડ કરવામા ં આવ્યો હોય તે જ ફોટાની નકલ લેભખત પરીક્ષામા ં હાજરીપત્રકમા ં
ચોંટાડવાની રહશેે. તેમજ પછીના દરેક તબકે્ક મડંળ/વનમણ ૂકં સત્તાવધકારી માગેં ત્યારે તેવો જ 
ફોટો રજૂ કરવાનો રહશેે. આથી ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ંઅપલોડ કરેલ ફોટોગ્રાફની ચારથી 
પાચં નકલો કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા ફોટોગ્રાફ રજૂ થશે તો, ઉમેદવારની 
ઓળખ પ્રસ્થાવપત નહીં થવાના કારણે ઉમેદવારની ફાળવણી/વનમણ ૂકંમા ંબાધ આવી શકશે 
જેની જવાબદારી ઉમેદવારની પોતાની રહશેે.   

(4) ત્યારબાદ ફોમમમા ંઆપેલ બાહંધેરી "Declaration" વાચંીને શરતો માન્ય હોય તો Yes 
ઉપર કલીક કરવુ ંઅને અરજી ત્યારબાદ Save કરવી.અરજી SAVE કયામ બાદ ઉમેદવારનો 
"Application Number" generate થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાખવાનો રહશેે.  

(5) હવે પેજના ઉ૫રના ભાગમા ં "Confirm Application" ૫ર click કરો અને 

"Application number" તથા “Birth Date” type કયામ બાદ Ok ૫ર click 

કરવાથી ત્રણ બટન (૧) ok (ર) show application preview અને (૩) 
confirm application દેખાશે. ઉમેદવારે show application preview ૫ર 

click કરી પોતાની અરજી જોઈ લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો edit કરી 
લેવુ.ં કન્ફમમ કયામ ૫હલેા કોઈ૫ણ પ્રકારનો સધુારો થઈ શકશે. સપંણૂમ ચકાસણી બાદ જો 

(વધ ુવવગતો માટે સસં્ાની વેબસાઈટ જોવી)
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Human Resources Management Department : Pune
RECRUITMENT OF GENERALIST OFFICERS IN SCALE II & SCALE III PROJECT 2022-23

BANK OF MAHARASHTRA, leading listed Public Sector Bank with Head Offi ce in Pune and all India network of branches invites online 
application from candidates for recruitment of Generalist Offi cers in Scale II & III. It is envisioned to focus on bank’s business by emulating 
techno-savvy systems, augmenting retail, agriculture and MSME portfolio, effective implementation of EASE norms, impeccable compliance, 
etc. The Bank has always intended to recruit such skilled offi cers who possess not only banking knowledge but also have experience of 
working in different verticals / specialized branches / credit proposal processing cell, etc.

DETAILS OF NUMBER OF POSTS, RESERVATION & AGE: 
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मानव संसाधन प्रबंधन ववभाग 
Human Resources Management Department 

प्रधान कार्ाालर्: लोकमंगल, 1051, विवाजीनगर, पुणे 5 
Head Office: LOKMANGAL,1501, SHIVAJINAGAR,PUNE-5 

टेलीफोन/TELE-020  25614321/477 

ई/लेम-e-mail : bomrpcell@mahabank.co.in  

AX1/ ST/RP/Generalist Officer Scale-II & III/Project III/2022-23                                      Date: 04-02-2022 
 

RECRUITMENT NOTIFICATION 
 

RECRUITMENT OF GENERALIST OFFICERS IN SCALE II & SCALE III PROJECT 2022-23 
 

BANK OF MAHARASHTRA, leading listed Public Sector Bank with Head Office in Pune and all India 
network of branches invites online application from candidates for recruitment of Generalist Officers in 
Scale II & III. It is envisioned to focus on bank’s business by emulating techno-savvy systems, augmenting 
retail, agriculture and MSME portfolio, effective implementation of EASE norms, impeccable compliance, 
etc. The Bank has always intended to recruit such skilled officers who possess not only banking knowledge 
but also have experience of working in different verticals / specialized branches / credit proposal processing 
cell, etc.     
 
1)  DETAILS OF NUMBER OF POSTS, RESERVATION & AGE: - 

Name of the Post Scale Age 
(Years) 

No of Vacancies Of which PwBD 
SC ST OBC EWS UR Total OC VI HI ID 

Generalist Officer II 25 - 35* 60 30 108 40 162 400 4 4 4 4 
Generalist Officer III 25 - 38* 15 07 27 10 41 100 1 1 1 1 

Total  75 37 137 50 203 500 5 5 5 5 
 * Age Relaxation to reserved category is applicable as per Government guidelines. Abbreviations: SC: Scheduled Caste, ST: 
Scheduled Tribe, OBC: Other Backward Classes, EWS: Economically Weaker Section, UR: Unreserved, PwBD: Persons with 
Benchmark Disabilities, OC: Orthopedically Challenged, VI: Visual Impairment, HI: Hearing Impairment, ID: Intellectual / Multiple 
Disabilities. 

 
2) ELIGIBILITY CRITERIA: - 

1 Post Generalist Officer MMGS Scale – II Generalist Officer MMGS Scale III 
2 No. of Posts 400 (Four Hundred Only). 100 ( One Hundred Only) 
3 Qualification  Bachelor’s degree in any discipline 

with minimum 60% marks in the 
aggregate of all semesters / years 
(55% for SC / ST / OBC / PwBD). 
Passing of JAIIB & CAIIB is desirable.  
 
OR 
 
Professional qualification like CA / 
CMA / CFA from a recognized 
University/ Institution/ Board 
recognized by Govt. of India / 
approved by Govt. Regulatory bodies.  

Bachelor’s degree in any discipline with 
minimum 60% marks in the aggregate of 
all semesters / years (55% for SC / ST / 
OBC / PwBD). Passing of JAIIB & CAIIB 
is desirable.  
 
OR 
 
Professional qualification like CA / CMA 
/ CFA from a recognized University/ 
Institution/ Board recognized by Govt. of 
India / approved by Govt. Regulatory 
bodies.  

4. Experience  Post qualification Work Experience of 
3 years as an officer in any 
Scheduled Commercial Bank. 
Experience in Credit related areas / 
Branch Head / Incharge is preferable. 

Post qualification Work Experience of 
5 years as an officer in any Scheduled 
Commercial Bank. The candidate 
should have minimum one-year 
experience as Branch Manager / Head 
out of five years.  Experience in Credit 
related areas / In charge of 
Specialized Verticals is preferable.  

    Page 2 of 23 
 
 

5. Age Minimum 25 years and Maximum 35 
years. (Relaxation for reserved 
categories will be applicable as per 
Government guidelines). 

Minimum 25 years and Maximum 38 
years. (Relaxation for reserved 
categories will be applicable as per 
Government guidelines). 

6. Job Profile (a) Overall control on Branch working. Business development. Public Relations & 
maintaining liaison with authorities of Govt. / RBI / Public. Finalisation of 
performance budget and fulfilment of targets. Monitoring of credit portfolio / 
Upgradation of NPAs / Recovery in NPAs. Exercise sanctioning powers both 
lending & non-lending / administrative and reporting to higher authorities. 
 

(b) Carrying out of Due diligence on credit proposals assigned, Timely completion 
of Review / Renewals as Appraiser, including Credit Risk Assessment 
proposals. Securing maximum marks for the AMT in Credit Audit in Pre-
Sanction. Assisting Relationship Manager in achieving Budgeted growth in 
Advances for the AMT. 
 

(c) Adhering to Turn around Time for processing New / Existing proposals. 
Ensuring ABS considered for the proposals are the same as filed with ROCs. 
Ensuring achievement of satisfactory RAROC (Risk adjusted Return on 
Capital) for each unit in the AMT KRAs Responsible for Analysis and appraisal 
of credit proposal including Ad hoc facilities / structuring / rehabilitation 
proposals/any other type of business or general proposal pertaining to the unit. 
Ensuring timely / review/renewal of credit limits. Pre- Sanction Stage. Ensuring 
compliance of KYC norms. Updation of periodical due diligence reports as per 
RBI guidelines. Obtaining data/information from customers for assessment 
and processing of the proposal. Interacting with key officials in the borrowing 
units for obtaining data/statements etc. 

  
(d) Customer Meets, Supervise job rotation. Follow up of inspection & audit 

reports & ensuring rectifications. All correspondence relating to Head Office, 
Zonal Office, Redressal of complaints. Over all control on housekeeping. 
Ensuring that the Bank’s systems & procedures are properly followed at the 
Branch. Giving greater attention to planning for business development, 
charting strategies for growth, expanding customer base through requisite 
customer relationship measures, scouting for avenues to expand credit 
portfolio qualitatively & quantitatively, Management of NPAs, Liaison with local 
authorities, Govt. departments, Large Institutions, Corporates & high net worth 
clients etc. to ensure that the Branch is on the path of accelerated growth & 
improves market share. 
 

(e) Maintaining effective Public Relations and ensure courtesy in dealing with the 
customers and public in person, in correspondence and on telephone.  Avoid 
confrontation by resolving the issues tactfully.  Ensure adherence to 
Telephone Discipline by all the members of staff. Maintaining effectiveness in 
branch operations and in customer service.  Dispose the matters as per the 
rules in force except those that require the personal attention of the Branch 
Manager. Redressal of the grievances of customers as per rules / guidelines 
duly bringing to the notice of the Branch Head unpleasant instances, if any, 
happened in his absence. 
 

(f) Ensure maintenances of adequate stock of security items, passbooks, 
publicity literature and various forms required for deposits & advances and 

APPLICATION PROCEDURE :
  Candidates are advised to go to the Bank’s website www.bankofmaharashtra.in and click on the ‘Careers ’ Recruitment Process 
Current Openings to open the link “Online application for recruitment of “GENERALIST OFFICERS IN SCALE II & III PROJECT 2022-23” 
and then click on the option “APPLY ONLINE” which will open a new screen.
 Modify details, if required, and click on ‘COMPLETE REGISTRATION’ only after verifying and ensuring that the photograph, signa-
ture uploaded and other details fi lled by you are correct

Candidates are requested to apply on-line between 05-02-2022 and 22-02-2022.
Commencement date of on-line application  05-02-2022
Last Date of online application   22-02-2022
Date of Online Examination   12-03-2022
Date of GD / Interview    Will be informed separately.

(For More Details please see website www.bankofmaharashtra.in)
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િચમનભાઈ એમ.યુ. પટેલ ઔદ્યોિગક તાલરીમ સંસ્થામાં ભરતરી

(અખબારમાં �હેરાત પ્રિસદ્ધ થયા તારરીખ ૮-૨-૨૦૨૨)

EMPLOYEES’ STATE INSURANCE 
CORPORATION : PATNA
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sLkh÷
Lkku÷us õðeÍ

fkuLkoh
- Äð÷ þkn

1.  ઇ�ન્ડયન નેશનલ આમ�નરી રચના કયા દેશમાં થઇ 
હતરી? 

 અ. િસંગાપુર           બ. જમર્ની 
 ક. શ્રીલંકા         ડ. રાિશયા
2.  હાલમા ંભારત િવશ્વમા ંિવસ્તારનરી ��ષ્ટએ....... તથા 

જનસંખ્યાનરી ��ષ્ટએ ....... સ્થાન ધરાવે છે? 
 અ. છ� અને ત્રીજુ બ. સાતમુ અને બીજુ 
 ક. સાતમુ અને પહ�લું     ડ. આઠમુ અને છ�  
3.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે? 
 અ. મોઢ�રાનો મેળો – મોઢ�રા (મહ�સાણા)  
 બ. બહુચરા�નો મેળો – બહુચરા� (મહ�સાણા)                                                                                         
 ક. નકળ�ગનો મેળો – કોિળયાક (ભાવનગર)
 ડ.  ભાંગુ�રયાનો મેળો -દાહોદ 
4.  મા�મૂલક ક�ટુંબ પ્રથા નરીચેનામાંથરી કઈ પ્ર�માં 

પ્રચિલત હતરી? 
 અ. નેગ્રીટો (હબસી પ્ર�) બ. દ્રિવડ લોકો 
 ક. મ�ગોલોઈડ             ડ. ઓસ્ટ્રલેોઇડ  (િનષાદ પ્ર�)
5.  ઓસ્ટ્રેલોઇડ (િનષાદ પ્ર�) સંદભ� નરીચેનામાંથરી કયું 

િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  આ પ્ર� અ�ગ્ન એિશયામાંથી આવેલી હતી.
 બ.  ભારતમાં આવેલા આય� તેને ‘િનષાદ’ કહ�તા. 
 ક.  તેઓનો ર�ગ શ્યામ, લાંબુ અને પહોળુ માથું, ટૂંક�� કદ, 

ચપટું નાક તેમની શા�રરીક િવશેષતા હતી.
 ડ.  ઉપરના તમામ.  
6.  નરીચેનામાંથરી કઈ પ્ર� ‘�કરાત’ તરરીક� ઓળખવામાં 

આવે છે? 
 અ. નેગ્રીટો બ. દ્રિવડ લોકો
 ક. મ�ગોલોઇડ ડ. આય�
7.  આય� માટે નરીચેનામાંથરી કયું િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  પ્રાચીનકાળમાં િહ�દુઓ આયર્ કહ�વાતા.
 બ.  આય� પ્રક�િતપ્રેમી હતા.
 ક.  ઉતર વૈ�દકકાળમાં આયાર્વતર્નો પૂવર્માં િમિથલા 

(િબહાર) સુધી અને દિક્ષણમાં િવંધ્યાચળ સુધી   
િવસ્તાર થયો હતો.

 ડ.  ઉપરના તમામ. 
8.  દ્રિવડ લોકો સંદભ� નરીચેનામાંથરી કયા િવધાનો યોગ્ય 

છે? 
 અ. દ્રિવડોન ેમોહ�-�-દડોની િસધં ુસંસ્ક�િતના ંસજર્કો અને 

પાષણ યુગની સંસ્ક�િતની સીધા વારસદાર  ક� ઓળખ 
તરીક� ઓળખવામાં આવે છ�.

 બ.  દ્રિવડોએ માતા�પ ેદ�વી પાવર્તી અન ેિપ��પ ેપરમાત્મા 
એટલે િશવની પૂ�ની સમજ આપી. 

 ક.  દીપ, ધૂપ અને આરતીથી પૂ� કરવાની પર�પરા દ્રિવડો 
એ આપી હોવાનું મનાય છ�.  

 ડ.  ઉપરના તમામ.
9.  દ્રિવડ ક�ળનરી ભાષાઓમાં નરીચેનામાંથરી કઈ ભાષાનો 

સમાવેશ ન કરરી શકાય? 
 અ. િહન્દી           બ. તિમલ 
 ક. ક્ન્નડ          ડ. મલયાલમ 
10.  એવુ એક રેશમરી વસ્ત્ જેમાં બંન્ને બાજુ એક જ ભાત 

દેખાતરી હોય તથા બંને્ન બાજુ પહેરરી શકાય તેવા   
‘બેવડ ઈકત’ ને ........ નામે ઓળખવામાં આવે 
છે? 

 અ. બાંધણી બ. પટોળાં
 ક. ઘરચોળું ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ� 
11.  િસિલકા િમિશ્રત ભરૂા ંક� સફ�દ ર�ગના (ક�લ્સરીડોિનક) 

પથ્થરોને ....... તરરીક� ઓળખવામાં આવે છે? 
 અ. અક�ક બ.  લાઇમસ્ટોન
 ક. ગ્રેનાઇટ ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહ�  
12.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે? 
 અ. સંગીત રત્નાકર – પં�ડત સાંરગદ�વ 
 બ. સંગીત પા�ર�ત – પં�ડત અહોબલે 
 ક. નાટ્યશાસ્ર – ભરતમુિન 
 ડ.અિભનવ દપર્ણ - કાિલદાસ 

13.  નરીચેનામાંથરી ભવાઈ સંદભ� કયુ િવધાન યોગ્ય છે? 
 અ.  ગુજરાતની આશર� 700 વષર્ જૂની અને અસાઇત 

ઠાકર દ્વારા શ� કરાયેલ નાટ્યકલા છ�.   
 બ.  આ કલાને સોલંક�યુગમાં પ્રોત્સાહન મળ�લ.
 ક.  રામદ�વનો વેશ, ઝંડા-ઝુલણનો વેશ, ક�ડોનો વેશ 

વગેર� ભવાઇની િવશેષતા છ�.   
 ડ.  ઉપરના તમામ.
14.  ‘ચાળો’તરરીક� �ણરીતા આ�દવાસરી �ત્ય સંદભ� 

નરીચેનામાંથરી કયા િવધાનો યોગ્ય છે? 
 અ.  આ �ત્યમાં મોર, િખસકોલી, ચકલી જેવાં પક્ષીઓની 

નકલ હોય છ�.
 બ.  ડાંગમાં ‘માળીનો ચાળો’ તથા ‘ઠાકયાર્ ચાળો’ તરીક� 

ઓળખાય છ�.  
 ક.  અ અને બ બંન્ને
 ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નહી. 
15.  સત્તાિધકારનો સ્વરીક�િતનો િસદ્ધાંત કોણે આપ્યો છે? 
 અ. હ�ની ફ�યોલ બ. એલ્ટન માયો 
 ક. સી.આઈ.બનાર્ડ ડ. વુડ્રો િવલ્સન 
16.  �હેર વહરીવટનું પ્રાથિમક ધ્યેય શું છે? 
 અ. કમર્ચારીનું કલ્યાણ કરવાનું 
 બ. પ્ર�નું કલ્યાણ કરવાનું   
 ક. વહીવટદારોનું કલ્યાણ કરવાનું       ડ. આપેલ તમામ
17.  �હેર વહરીવટના િપતા તરરીક� ઓળખ ધરાવનાર વડુ્રો 

િવલ્સન કયાં દેશના વતનરી હતા? 
 અ. ભારત    બ. સ્વીડન 
 ક. જમર્ની ડ. અમે�રકા  

18. �હેર વહરીવટમાં માનવ સંબંધોના િસદ્ધાંતોના િપતા 
તરરીક� કોને ઓળખવામાં આવે છે? 

 અ. કાલર્ માકસર્ બ. એલ્ટન માયો
 ક. વુડ્રો િવલ્સન     ડ. એડમ �સ્મથ 
19.  ઈ-ગ્રામ િવશ્વ-ગ્રામ યોજનાનું સોફ્ટવેર કોના દ્વારા 

તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે? 
 અ. એન. આઈ. સી., ગાંધીનગર.     બ. ટી. સી. એસ 
 ક. ઈન્ફોસીસ                          ડ. ઈન્ટ�લ 
20.  TRAIનરી સ્થાપના કયારે થઈ? 
 અ. 2002        બ. 1999   
 ક. 1997 ડ. 1991  
21.  �હેર વહરીવટને અન્ય કયા નામથરી ઓળખવામાં 

આવે છે? 
 અ. સરકારી વહીવટ
 બ. રાજય અને સરકારી વહીવટ બંને 
 ક. રાજય વહીવટ           ડ. ઉપરનામાથંી એક પણ નહ�  
22.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ સ્તૂપ સંદભ� અયોગ્ય છે? 
 અ.  હિમર્કા –  સ્તૂપના અંડાકાર ભાગની ટોચની ચાર� 

બાજુએ આવેલી ર�િલંગ (વાડ).
 બ.  મિેધ   –  સ્તપૂની ચાર� બાજએુ ઊચંા રચલેા ગોળાકાર 

રસ્તા.  
 ક.  પ્રદિક્ષણાપથ –  મં�દર અથવા પૂ�ના સ્થળોએ 

આવેલા ગોળાકાર.
 ડ.   તોરણ -  સ્તંભ ઉપર કરવામાં આવતી કોતરણી તથા 

નકશીકામ. 
23.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે? 
 અ.  ઉપરકોટની ગુફા – જૂનાગઢ
 બ.  ઢાકં ગફુા – રાજકોટ િજલ્લામાં ઉપલટેા તાલકુાન ુગામ 
 ક.  ક�ડયા ડુંગરની ગુફા – ભ�ચ િજલ્લાના ઝઘ�ડયા 

તાલુકાનુ ગામ
 ડ.  સાણા ગુફા - જૂનાગઢ 
24.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ અયોગ્ય છે? 
 અ. ઢાઇ–�દનકા–ઝ�પડા - અજમેર

 બ. અટાલા મ�સ્જદ -  જૌનપુર
 ક. �મા મ�સ્જદ - મહ�મદાવાદ 
 ડ. ક�વ્વત-ઉલ-ઇસ્લામ - �દલ્લી 
25.  નરીચેનામાંથરી યોગ્ય �ડ પસંદ કરો. 
 અ. �મા મ�સ્જદ – સુલ્તાન અહમદશાહ. 
 બ. ઢાઇ–�દનકા–ઝ�પડા – ક�તુબુદ્દીન ઐબક 
 ક. ક�વ્વત-ઉલ-ઇસ્લામ -  ક�તુબુદ્દીન ઐબક
 ડ. ઉપરની તમામ સાચી છ�. 
26.  નરીચેનામાંથરી કઈ �ડ યોગ્ય છે? 
 અ. સહસ્ત્રિલંગ તળાવ - પાટણ 
 બ. મુનસર તળાવ - વડનગર  
 ક. મલાવ તળાવ – વડોદરા
 ડ. કાંક�રયા તળાવ - ડભોઇ 
27.  સપ્તિસંધુ પ્રદેશમાં વસેલા આય�નરી રાજક�ય, 

સામાિજક, ધાિમર્ક તેમજ આિથર્ક બાબાતોનું વણર્ન  
કરતો ગ્રંથ એટલે------------------- ? 

 અ. સામવેદ બ. યજુર્વેદ  
 ક. ઋગ્વેદ   ડ. અથવર્વેદ 
28.  �ડકા �ડો. 
 અ)  સામવેદ-  ૧. મોટાભાગના દ�વોને લગતી સ્તુિતઓ
 બ)  ઋગ્વેદ-   ૨. ઋગ્વેદની ઋચાઓનું ગાન
 ક)  યજુવ�દ-   ૩. યઞ્જ સમયે બોલવામાં આવતા મંત્રોનું 

વણર્ન
 ડ)  અથવર્વેદ- ૪. કમર્કાંડો અને સંસ્કારોનું વણર્ન
 અ. અ-2, બ-1, ક-3, ડ-4  બ. અ-૩, બ-4, ક-1, ડ-2 
 ક. અ-1, બ-2, ક-3, ડ-4     ડ. અ-2, બ-3, ક-1, ડ-4
29.  જૈનોના સોળમાં  તરીથ �કરનું  �વન આલેખતું 

‘શાંિતપુરાણ’નરી રચના નરીચેનામાંથરી કયાં કિવએ            
કરરી છે? 

 અ. કિવ રન્ના બ. કિવ પોન્ના 
 ક. કિવ કમ્બલ   ડ. ઉપરમાંથી એક પણ નિહ. 
30.  નાલંદા િવદ્યાપરીઠ સંદભ� નરીચેનામાંથરી કયાં િવધાનો 

યોગ્ય છે? 
 અ.  િબહારના પટણા િજલ્લાનાં બડગાવ નામના ગામ 

પાસે આ િવદ્યાપીઠ આવેલી છ�. 
 બ.  અહ� જૈનોના ૨૪ માં તીથ�કર� ચૌદ ચાતુમાર્સ કર�લ 

છ�.
 ક.  ભારતીય સંસ્ક�િતનું આ એક તીથર્ધામ હતું.   
     ડ.  ઉપરના તમામ 
31.  તક્ષિશલા િવદ્યાપરીઠ સદંભ� નરીચનેામાથંરી કયા ંિવધાનો 

યોગ્ય છે?
 અ. પા�કસ્તાનમાં આવેલ રાવલિપંડીથી પિશ્વમે પ્રાચીન 

તક્ષિશલા િવદ્યાપીઠ હતી.
 બ.  ભગવાન બુદ્ધના િશષ્ય �વક� અિહ� આયુવ�દના પાઠો 

શીખ્યા હતા. 
 ક.  પાંચમી સદીની શ�આતમાં ચીનના ફાિહયાને આ 

સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી.
 ડ.  ઉપરના તમામ 
32.  બૌધ્ધ સાિહત્ય કઈ ભાષામાં લખાયું છે? 
 અ. પાલી બ. િહન્દી
 ક. બ્રાહ્મી ડ. ગુજરાતી
33. વાતાપરીમાં નમુનેદાર િવષ્ણુ મં�દર કોણે બંધાવ્યુ હતુ?  
 અ. રા� મંગલેશ  બ. પુલક�શી પહ�લો  
 ક. પુલક�શી બી�  ડ. રા�ક�િતર્ વમાર્
34.  િચલ્ડ્રન ક્લાઇમટે �રસ્ક ઇન્ડકે્ષમા ંબાળકો માટે સૌથરી 

સુરિક્ષત દેશ કયો છે ? 
 અ. સ્વીટ્ઝરલેન્ડ   બ. ક�નેડા   ક. િબ્રટન   ડ. ન્યુઝીલેન્ડ
જવાબ : 
(1-અ)(2-બ)(૩-ડ)(4-બ)(5-ડ)(6-ક) (7-ડ)(8-ડ)
(૯-અ)(10-બ)(11-અ)(12-ડ) 13-ડ)(14-ક)(15-ક)
(16-બ)(17-ડ)(18-બ)(19-અ)(20-ક)(21-ક)(22-ડ)
(23-ડ)(24-ક)(૨૫-ડ)(26-અ)(27-ક)(28-અ)(29-બ)
(30-ડ)(31-ડ)(32-અ)(33-અ)(34-ડ)

બૌધ્ધ સાિહત્ય કઈ ભાષામાં લખાયું છે? 
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JOIN INDIAN ARMY
JAG ENTRY SCHEME 29TH COURSE (OCT 2022)

SHORT SERVICE COMMISSION (NT) COURSE FOR LAW GRADUATES (MEN AND WOMEN)
1.  Applications are invited from unmarried male and unmarried female 

LAW GRADUATES for grant of Short Service Commission in the 
Indian Army for Judge Advocate General Branch.

2.  Eligibility
(a) Nationality. A candidate must either be: (i) A citizen of India, or (ii) 

A subject of Nepal, (iii) A person of Indian origin who has migrated 
from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, 
Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and 
Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in 
India, provided that a candidate belonging to categories (ii) and (iii) 
above shall be a person in whose favour a certifi cate of eligibility has 
been issued by the Government of India. Certifi cate of eligibility will, 
however, not be necessary in the case of candidates who are Gorkha 
subjects of Nepal.

(b) Age Limit. 21 to 27 years as on 01 Jul 2022 (Born not earlier than 
02 Jul 1995 and not later than 01 Jul 2001; both dates inclusive). 
Note. Candidates should note that the date of birth as recorded in 
the Matriculation/Secondary School Examination Certifi cate or an 
equivalent certifi cate on the date of submission of applications will 
only be accepted and no subsequent request for its change will be 
considered or granted.

(c) Educational Qualifi cation. Minimum 55% aggregate marks in LLB 
Degree (three years professional after graduation or fi ve years after 
10+2 examination). The candidates should be eligible for registration 
as an advocate with Bar Council of India/State. Candidate should be 
from a College/University recognized by Bar Council of India.

3.  Vacancies. Men -06, Women - 03.
4.  Terms and Conditions of Service
(a) Tenure of Engagement. Short Service Commission will be granted to 

Male and Female in the regular Army for 14 years i.e. for an initial 
period of 10 years extendable by a further period of 04 years. Male & 
Female offi cers who are willing to continue to serve in the Army after 
the expiry of period of ten years of Short Service Commission may, 
if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of 
Permanent Commission (PC) in the 10th year of their Short Service 
Commission in accordance with the relevant policies as issued from 
time to time. Those SSC offi cers (Male & Female) who are not selected 
for grant of PC but are otherwise considered fi t and suitable, will be 
given options to continue as SSCOs for a total period of 14 years 
(including the initial tenure of 10 years) on expiry of which they will 
be released from the Army

(b) Period of Probation. An offi cer will be on probation for a period of 6 
months from the date he/she receives his/her commission. If he/she is 
reported on within the probationary period as unsuitable to retain his/
her commission, his/her services may be terminated any time whether 
before or after the expiry of the probationary period. 

(c)  Ante Date Seniority. No ante date seniority will be granted.
(d) Termination of Commission. An offi cer granted Short Service 

Commission will be liable to serve for ten years but his/her Commission 
may be terminated at any time by the Government of India for:-

 (i) Misconduct or if his/her services are found to be unsatisfactory, or
 (ii) On account of when found medically unfi t, or
 (iii) If his/her services are no longer required, or
 (iv) If he/she fails to qualify in any prescribed test or course.
 (v) An offi cer may on giving 03 months notice be permitted to resign his/

her commission on compassionate grounds of which the Government 
of India will be the sole judge. An offi cer who is permitted to resign 
his/her commission on compassionate grounds will not be eligible for 
terminal gratuity.

(e)  Reserve Liability. Short Service Commission Offi cers on release 
before or expiry of contractual length of service will carry reserve 
liability to serve the Army for fi ve years plus two years on voluntary 
basis or up to the age of 37 years for women and 40 years for men 
whichever is earlier.

5. Training. Duration of training is 49 weeks at OTA, Chennai.
(a) Selected candidates will be detailed for Pre-Commission training at 

OTA, Chennai according to their position in the fi nal order of merit, up 
to the number of available vacancies, subject to meeting all eligibility 
criteria.

(b) Candidates will neither be allowed to marry during the period of training 
nor will he/she be allowed to live with parents/Guardians. Candidates 
must not marry until they complete the full training at the Offi cers 

Training Academy. A candidate, who marries subsequent to the date of 
his/her application, though successful at the Services Selection Board 
interview and medical examination, will not be eligible for training. A 
candidate if he/she marries, while under training, shall be discharged 
and will be liable to refund all expenditure incurred on him/her by the 
government.

(c) All candidates who successfully complete Pre-Commission training at 
Offi cers Training Academy, Chennai will be awarded ‘Post Graduate 
Diploma in Defence Management and Strategic Studies’ by University 
of Madras.

(d) Cost of Training. The entire cost of training at OTA is at Government 
expense. In case the Lady/Gentleman cadet is withdrawn from training 
academy due to reasons other than medical ground or the reasons not 
beyond his/her control, he/she will be liable to refund cost of training 
@ ₹ 13,941/- per week till 30 Jun 2022, thereafter a yearly escalation 
of 8% p.a. will be calculated on the Per Capita Cost of Training for 
each ensuing year (or as notifi ed from time to time) apart from allied 
charges as fi xed by the government from time to time, for the period of 
his/her stay at OTA, Chennai.

How to Apply
(a) Applications will only be accepted online on website www.

joinindianarmy.nic.in. Click on ‘O�  cer Entry Appln/Login’ and then 
click ‘Registration’ (Registrations not required, if already registered on 
www.joinindianarmy.nic.in).

ONLINE APPLICATION WILL OPEN ON 19 JAN 2022 AT 1500 HRS
AND CLOSE ON 17 FEB 2022 AT 1500 HRS.

બાયડ નગરપાિલકામાં સફાઈ કામદારનરી ભરતરી

(અખબારમાં �હેરાત પ્રિસદ્ધ થયા તારરીખ ૪-૨-૨૦૨૨)


