
સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરની કચેર�ના સવ�યર સવંગર્, વગર્-૩ની 

ખાલી જગ્યાની ભરતી માટ� મહ��લુ િવભાગની ભરતી સિમિત. 

સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરની કચેર�,  

ર�લ્વે ફાટક પાસે, ખ-૫ સકર્લ, સેકટર-૧૪, ગાધંીનગર-૩૮૨૦૧૬.  

ફોન નબંર-(૦૭૯)૨૩૨ ૨૯૦૯૦ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(�હ�રાત ક્રમાકં: SCNDLR/201415/1) 

              મહ��લુ િવભાગના િનયતં્રણ હ�ઠળના સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરની 

કચેર�ના તાબા હ�ઠળ  સવ�યર સવંગર્, વગર્-૩ની ૪૦૦ જગ્યાઓ પર િનમ�કૂ આપવા માટ� ઉમેદવારો પસદં કરવા માટ� મે�રટ યાદ� 

તૈયાર કરવા જગ્યાના સદંભર્મા ંઉલ્લેખ કર�લ શૈક્ષ�ણક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી િનયત ન�નૂામા ંઓજસ વેબસાઇટ 

પર ઓન લાઈન અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� http://ojas.guj.nic.in  વેબસાઇટ પર તા.૦૧/૦૯/૨૦૧૪ 

(બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૪(રાત્રીના ૨૩:૫૯ કલાક �ધુી) દરમ્યાન અર� કરવાની રહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાનો 

તા�તરનો પાસપોટર્  સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ (15 kb) અને સહ�નો ન�નૂો (15 kb) સાઇઝથી વધે નહ� તે ર�તે JPG ફોમ�ટમા ંસ્ક�ન કર� 

ઓનલાઇન અર�મા ંઅપલોડ કરવાનો રહ�શે. ઉમેદવાર� પોતાના બધાજ શૈક્ષ�ણક, વય અને �િત તેમજ લાયકાતના પ્રમાણપત્રો 

પોતાની પાસે રાખવાના રહ�શે અને અર�પત્રકમા ં તે �જુબની િવગતો ભરવાની રહ�શે. પસદંગીની પ્ર�ક્રયા બ� ુ િવકલ્પીય 

પ્ર�ોવાળ� ઓ.એમ.આર. પધ્ધિતથી કરવામા ંઆવશે. પર�ક્ષા સદંભર્ની બધીજ �ચૂનાઓ, મોબાઇલ નબંર પર એસ.એમ.એસ.થી 

આપવામા ંઆવશે. આથી અર�પત્રકમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવશ્ય દશાર્વવો અને પર�ક્ષા પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ ન થાય 

ત્યા ં�ધુી તે નબંર �ળવી રાખવો જ�ર� છે. 

           સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરની કચેર�ના તાબા હ�ઠળના િવભાગોમા ં

સમાિવષ્ટ �લ્લાઓની િવગત નીચે �જુબ છે.  

અ.ન.ં 

િવભાગ અને તેના તાબાના �લ્લા� ુનામ 

અમદાવાદ 

િવભાગ  

વડોદરા 

િવભાગ  

�રુત 

 િવભાગ  

રાજકોટ 

િવભાગ 

ભાવનગર 

િવભાગ 

૧ અમદાવાદ વડોદરા �રુત રાજકોટ ભાવનગર 

૨ ગાધંીનગર ખેડા વલસાડ કચ્છ �ૂનાગઢ 

૩ સાબરકાઠંા આણદં નવસાર� �મનગર �રુ�ન્દ્રનગર 

૪ અરવલ્લી પચંમહાલ ભ�ચ મોરબી અમર�લી 

૫ મહ�સાણા દાહોદ નમર્દા દ�વ�િૂમ દ્વારકા પોરબદંર 

૬ બનાસકાઠંા મહ�સાગર તાપી -- �ગર સોમનાથ 

૭ પાટણ છોટા ઉદ��રુ ડાગં -- બોટાદ 
 
૧.   સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક, �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગરની કચેર�ના તાબા હ�ઠળ સવ�યર સવંગર્ની 

જગ્યાઓના પ્રમા�ણત કરાવેલા રોસ્ટર ર�સ્ટર �જુબ � તે ક�ટ�ગર�મા ંવધ/ઘટની જગ્યાઓ ધ્યાને લઈ આ ભરતી પ્રસગંમા ં

ભરવાની થતી ક�ટ�ગર�વાર જગ્યાઓની િવગત નીચે �જુબ છે.                                                                                                                                                                                                                                        

  

ક્ર

મ  
  

જગ્યાની 

સખં્યા  
  

રોસ્ટર �જુબ વધ/ઘટ ધ્યાને લઇ 

ભરવાપાત્ર થતી કક્ષાવાર જગ્યાની 

િવગત  

કક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈક� મ�હલાઓ માટ� 

અનામત જગ્યાઓ  
�ુલ જગ્યાઓ પૈક� 

અનામત  

અ.�. અ.જ.�. સા.શ.ૈપ. 
�બન 

અનામત 
અ.�. અ.જ.�. સા.શ.ૈપ. 

�બન 

અનામત 

શાર��રક 

િવકલાગં 

મા� 

સિૈનક 

1 400 15 75 135 175 5 22 41 52 35 40 



 
 

 અનામત જગ્યાઓ ફક્ત �ળૂ �જુરાતના � તે અનામત ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો માટ� જ અનામત છે. 

 મ�હલાઓ માટ� ઉપર દશાર્વ્યા �જુબ જગ્યાઓ ૩૦% �જુબ અનામત રહ�શે. મ�હલાઓ માટ�ની અનામત જગ્યાઓ માટ� જો લાયક 

મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ ન�હ થાય તો તે જગ્યા સબિંધત ક�ટ�ગર�ના ��ુષ ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. �હ�રાતમા ં� તે 

ક�ટ�ગર�મા ં �ુલ જગ્યાઓ પૈક� મ�હલા ઉમેદવારો માટ� અ�કુ જગ્યાઓ અનામત હોય ત્યાર� મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત 

જગ્યાઓ િસવાયની બાક� રહ�તી જગ્યાઓ ફક્ત ��ુષ ઉમેદવારો માટ� અનામત છે તેમ ગણવા�ુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર ��ુષ 

તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસદંગી માટ� િવચારણા થઇ શક� છે, ��ુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અર� કર� શક� છે. (દા.ત. �ુલ 

૧૦ જગ્યાઓ પૈક� ૦૩ જગ્યા મ�હલા ઉમેદવાર માટ� અનામત છે. પરં� ુબાક� રહ�તી ૦૭ જગ્યા સામે મ�હલા ઉમેદવાર પણ 

પસદંગી પામી શક� છે.)   

 મા� સૈિનક માટ� િનયમો�સુાર ૧૦% જગ્યા અનામત છે. �, � તે ક�ટ�ગર� સામે સરભર કરાશે. જો મા� સૈિનક્ની અનામત 

જગ્યા માટ� લાયક મા� સૈિનક ઉમેદવાર ન મળે તો તે જગ્યા અન્ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે.  

 શાર��રક િવકલાગંતા ધરાવતા ઉમેદવારોની જગ્યાઓ � તે ક�ટ�ગર�ની જગ્યાઓ સામે સરભર કરાશે. 

 સરકારની પ્રવતર્માન જોગવાઇ �જુબ અનામત કક્ષાના ઉમેદવારો �બન અનામત વગર્ના ઉમેદવારોની સાથે િનયત ધોરણો 

(અથાર્ત વયમયાર્દા, અ�ભુવની લાયકાત,�બનઅનામત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અપનાવેલ હોય તેના કરતા વ� ુિવસ્�તૃ કર�લ 

અન્ય ક્ષેત્ર) મા ં�ટછાટ લીધા િસવાય પોતાની �ણુવ�ાના આધાર� પસદંગી પામે તો �બન અનામત જગ્યાની સામે ગણત્રીમા ં

લેવાના થાય છે.        
 

૨. પગાર ધોરણ :- નાણા ં િવભાગના તા. ૧૬/૦૨/૦૬, તા.૦૧/૦૮/૦૬ તથા તા.૦૬/૧૦/૧૧ તથા સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના 

તા.૦૪/૦૬/૦૯ના ઠરાવ ક્રમાકં: સીઆરઆર-૧૧-૨૦૦૮-૪૩૩૭૧૭-ગ.૫ની જોગવાઇઓને આધીન � બોલીઓ/ 

શરતો/િનયમો ન�� કર�લ છે તે તેમજ હવે પછ� વખતો વખત સરકારશ્રી દ્વારા ન�� કરવામા ં આવે તે 

બોલીઓ/શરતો/િનયમો ઉમેદવારને બધંનકતાર્ રહ�શે. પ્રવતર્માન જોગવાઇઓને આધીન પ્રથમ પાચં વષર્ માટ� �.૫૩૦૦/-  

પ્રિતમાસ ઉચ્ચક પગારથી કરાર આધાર�ત િનમ�કૂ અપાશે. તે િસવાય અન્ય કોઇ ભથ્થા ક� લાભો મળવાપાત્ર રહ�શે નહ�. 

ત્યારબાદ પાચં વષર્ની સેવાઓ સતંોષકારક ર�તે �રુ� થયેથી �.૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (ગે્રડ પે-૨૪૦૦)ના પગાર ધોરણમા ં

િનયિમત િનમ� ૂકં મેળવવા પાત્ર થશે. વ�મુા ંઆ ભરતી નામ. �િુપ્રમ કોટર્મા ંદાખલ કરવામા ંઆવેલ એસ.એલ.પી. ન-ં

૧૪૧૨૪-૧૪૧૨૫/૨૦૧૨ના આખર� �કૂાદાને આિધન રહ�શે.   
      

૩. રા�ષ્ટ્રયતા :- ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઇએ. અથવા �જુરાત �લુ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો, 

૧૯૬૭ ના િનયમ- ૭ ની જોગવાઇ �જુબની રા�ષ્ટ્રયતા ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

 

૪.  શૈક્ષ�ણક લાયકાત :- 
 

(૧) ઉમેદવાર સરકાર� માન્ય કર�લ સસં્થામાથંી િસિવલ એન્�િનયર�ગમા ંડ�પ્લોમા અથવા સરકાર� માન્ય કર�લી ઔધોગીક 

તાલીમ સસં્થા(આઇ.ટ�.આઇ.)માથંી ૨૪ મ�હનાનો “સવ�યર” નો અભ્યાસક્રમ પાસ કર�લ હોવો જોઇશે. 

(૨)  ઉમેદવાર� �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ શૈક્ષ�ણક લાયકાત અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખના રોજ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 

(૩)  શૈક્ષ�ણક લાયકાત કામચલાઉ ધોરણ ેમાન્ય રાખવી તેવો ઉમેદવારનો હ� દાવો સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�.    

(૪)  ઉમેદવાર રા�ય સરકારના સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા. ૧૩/૦૮/૨૦૦૮ ના સરકાર� ઠરાવ નબંર : સીઆરઆર-

૧૦-૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.૫ થી ન�� કર�લ અભ્યાસક્રમ �જુબ કોમ્પ્�ટુર �ગે�ુ ંબેઝીક નોલેઝ ધરાવતા હોવા �ગે�ુ ં

કોઇપણ તાલીમી સસં્થા�ુ ં પ્રમાણપત્ર/માકર્શીટ ધરાવતા હોવા જોઇએ. અથવા સરકાર માન્ય �િુનવસ�ટ� અથવા 

સસં્થામા ંકોમ્પ્�ટુર જ્ઞાન �ગેના કોઇપણ ડ�પ્લોમા અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્પ્�ટુર એક િવષય તર�ક� હોય તેવા પ્રમાણપત્રો 

અથવા ધોરણ- ૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ની પર�ક્ષા કોમ્પ્�ટુરના િવષય સાથે પસાર કર�લ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા 

હોવા જોઇશે. આ તબ�ે આ� ુપ્રમાણપત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અર� કર� શકશે, પરં� ુ િનમ�ુકં મેળવતા 

પહ�લા આ� ુપ્રમાણપત્ર અ�કૂ ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે, અન્યથા િનમ�ુકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે નહ�. 



 

૫.  વયમયાર્દા :- 

       (૧)   ઓનલાઇન અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ એટલે ક� તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૪ ના રોજ ઉમેદવારની વય ૧૮ વષર્થી 

ઓછ� નહ� અને ૨૮ વષર્થી વ� ુનહ� તેવી હોવી જોઇશે. 

       (૨)  �ળુ �જુરાતના હોય તેવા અનામત વગર્ના, ઉમેદવારો તથા તમામ મ�હલા, િવકલાગં તેમજ મા� સૈિનક ઉમેદવારોને 

ઉપલી વયમયાર્દામા ંિનયમો�સુાર નીચે �જુબ �ટછાટ આપવામા ંઆવશે. 

             ૧.   સામાન્ય મ�હલા ઉમેદવારોને                                                  ૫ વષર્ 

             ૨.   અનામત વગર્ના ��ુષ ઉમેદવારોને                                            ૫ વષર્ 

             ૩.   અનામત વગર્ના મ�હલા ઉમેદવારોને                                         ૧૦ વષર્ 

             ૪.   સામાન્ય વગર્ના િવકલાગં ��ુષ ઉમેદવારોને                                  ૧૦ વષર્ 

             ૫.   સામાન્ય વગર્ના િવકલાગં મ�હલા ઉમેદવારોને                                ૧૫ વષર્ 

             ૬.   અનામત વગર્ના િવકલાગં ��ુષ ઉમેદવારોને                                 ૧૫ વષર્ 

             ૭.   અનામત વગર્ના િવકલાગં મ�હલા ઉમેદવારોને                                ૨૦ વષર્ 

 

       ન�ધ :- ઉમેદવાર નીચે �જુબની િવકલાગંતા ધરાવતા ં હોવા�ુ ં િસિવલ સ�ન�ુ ં સટ�ફ�ક�ટ ધરાવતા હશે તો જ િવકલાગં 

ઉમેદવાર તર�ક� ઉપલી વયમયાર્દા અને અનામતનો લાભ મળશે. 

ક્રમ િવકલાગંતાનો પ્રકાર અનામત જગાની 

ટકાવાર� 

િવકલાગંતાની ટકાવાર� 

૧ શ્રવણની ખામી માટ� ૧.૫ ટકા શ્રવણની ખામીવાળા ઉમેદવારોના �કસ્સામા ંમોડર�ટ  

(૪૦ ટકાથી ઉપર અને ૭૫ ટકાથી ઓછ� ક્ષિત) 

૨ હલન ચલનની િવકલાગંતા 

માટ� 

૧.૫ ટકા ૧. OA = One arm 

૨. OL= One Leg 

    

       (3)  મા� સૈિનક સળંગ છ માસથી ઓછ� નહ� તેટલી ફરજ બ�વેલ હોય અને નોકર�માથંી િનયિમત ર�તે િન�તૃ થયા હોય 

તેવા મા� સૈિનકોને તેમણે બ�વેલ ખર�ખર ફરજનો સમયગાળો તેમની ઉમરમાથંી બાદ કરતા મળતી ઉમર, ભરતી 

િનયમમા ંઠરાવેલ ઉપલી વયમયાર્દાથી ત્રણ વષર્ કરતા વધવી જોઇએ નહ�. 

       (૪)  તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં મળવા પાત્ર �ટછાટ સાથેની ઉમર િનયત તાર�ખે કોઇપણ 

સજંોગોમા ં૪૫ વષર્ કરતા વધવી જોઇએ નહ�. 

       (૫)  તમામ ઉમેદવારોના �કસ્સામા ંવય મયાર્દા, શૈક્ષ�ણક લાયકાત, વધારાની લાયકાત, અ�ભુવ અને નોન �ક્રિમ�લયર 

સ�ટ��ફક�ટ અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખની �સ્થિતએ એટલે ક� તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૪ની �સ્થિતએ ધ્યાનમા ં લેવામા ં

આવશે. 

 

૬. પસદંગી પ્ર�ક્રયા :- 

       સવ�યરની જગ્યા ઉપર પસદંગી પામવાના હ��સુર ઉમેદવાર� નીચે જણાવેલ પ�રક્ષાની પ્ર�ક્રયામાથંી પસાર થવા�ુ ં રહ�શે. 

પરં� ુસિમિતને યોગ્ય અને જ�ર� લાગશે તો તેમા ંજ�ર� ફ�રફાર કર� શકશે. 

      

      (ક)   પર�ક્ષા પધ્ધિત :-  (બ�િુવકલ્પીય પ્ર�ોવા� પ્ર�પત્ર) (૧૦૦ �ણુ / ૧૨૦ િમિનટ) 

              લે�ખત કસોટ�મા ં સામાન્ય જ્ઞાન તથા શૈક્ષ�ણક લાયકાતના િવષય સબંધં જ્ઞાનની ચકાસણી થશે. સામાન્ય જ્ઞાન 

િવષયમા ંસામાન્ય જ્ઞાન, સાપં્રત પ્રવાહો, �જુરાતી,ગ�ણત,િવજ્ઞાન,ઇિતહાસ,�ગૂોળ િવગેર� િવષય પરત્વેના ઉમેદવારોના 

સામાન્ય જ્ઞાનની ચકાસણી થશે. દર�ક ખોટા જવાબ માટ� ૧/૩(એક �િૃતયાશં)  �ણુ ઉમેદવાર� મેળવેલ �ુલ �ણુમાથંી 

કાપવામા ંઆવશે. લે�ખત પર�ક્ષા�ુ ંઆયોજન સિમિત દ્વારા સભંવત: તા.૧૯/૧૦/૨૦૧૪ના રોજ કરવામા ંઆવશે.   



 

      (ખ)   લ�તુમ લાયક� ધોરણ :- 

              અનામત ક�ટ�ગર� સ�હતની તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોની પસદંગી માટ�� ુ ં લ�તુમ લાયક� ધોરણ પર�ક્ષાના �ુલ 

�ણુના ૩૫% રહ�શે. 

 

       (ગ)  (૧)  સવ�યરની જગ્યા માટ�ની પસદંગી યાદ� (મેર�ટ લીસ્ટ) લે�ખત પર�ક્ષા(OMR) મા ંમેળવેલ �ણુના આધાર� કરવામા ં   

                  આવશે. 

            (૨)  આ �હ�રાત હ�ઠળની જગ્યા માટ� મૌ�ખક કસોટ� (ઇન્ટરવ્�)ુ લવેાનાર નથી. 

 

       (ઘ)    ઉપર �જુબ તૈયાર કર�લ પસદંગી યાદ�ના ૧૦ (દસ) ટકા �ટલી ઉમેદવારોની લાયકાતના ક્રમમા ંલાયક ઉમેદવારોના 

નામ દશાર્વતી પ્રિતક્ષા યાદ� પણ તૈયાર કર� �હ�ર કરવામા ંઆવશે.  આ યાદ� તૈયાર કરતી વખતે દર�ક ક�ટ�ગર��ુ ં

િનયમો�સુાર પ્રિતિનિધત્વ જળવાય તે જોવામા ં આવશે. પ્રિતક્ષા યાદ� પ�રણામ �હ�ર કયાર્ના ૧(એક) વષર્ �ધુી 

અથવા તો આ જ સવંગર્ની બી� પર�ક્ષા લેવાય તે બે પ્રસગંમાથંી �  વહ��ુ ંહોય ત્યા ં�ધુી અમલમા ંરહ�શે. પ્રિતક્ષા 

યાદ�નો અમલ માત્ર પસદં થયેલા ઉમેદવારો હાજર ન થાય તેવા પ્રસગેં જ કરવામા ંઆવશે.  

 

૭.  પર�ક્ષા ફ� :- 

 

 �બન અનામત ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �. ૧૦૦/- + �. ૧૨/- પોસ્ટ ઓફ�સ ચા� તથા અ�.ુ �િત, અ�.ુ જન 

�િત, તથા સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ઉમેદવારો માટ� અર� ફ� �. ૫૦/- + �. ૧૨/-પોસ્ટ ઓફ�સ 

ચા� ભરવાનો રહ�શે. 

 મા� સૈિનક તેમજ િવકલાગં ઉમેદવારોને પર�ક્ષા ફ� ભરવામાથંી ��ુક્ત આપવામા ંઆવે છે.  

 ઓન લાઇન અર� કયાર્ બાદ OJAS ની વેબ સાઇટ ઉપરથી ઉમેદવારના અર� પત્રકની સાથે આપેલ પોસ્ટ 

ઓફ�સના ૩ (ત્રણ) ચલણની A4 સાઇઝમા ં િપ્રન્ટ લઇને �જુરાત રા�યની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરાઇઝડ પોસ્ટ ઓફ�સમા ં

ર�ૂ કરવાથી તેઓ દ્વારા ફ� સ્વીકારવામા ંઆવશે. 

 આ ત્રણ ચલણ પૈક� એક ચલણ પોસ્ટ ઓફ�સ રાખશે અને બી� બે સહ�/િસ�ા કર� ઉમેદવારને પરત કરશે. � 

ઉમેદવાર� સાચવી રાખી પર�ક્ષા સ્થળે અ�કુ ર�ુ કરવાના રહ�શે. જો પર�ક્ષા સ્થળે ઉમેદવાર આ ચલણ ર�ુ નહ� કર� 

તો તેને પર�ક્ષામા ંબેસવા દ�વામા ંનહ� આવે. 

 પોસ્ટ ઓફ�સમા ંફ� ભરવાની છેલ્લી તાર�ખ: ૧૭/૦૯/૨૦૧૪ ના પોસ્ટ ઓફ�સના કામકાજના સમય �ધુી છે. 

 ફ� ભયાર્ બાદ ર�ફડં મળવા પાત્ર નથી. તેમજ ��ુક્તપાત્ર ઉમેદવારો િસવાયના ઉમેદવારોની ફ� ભયાર્ વગરની અર� 

માન્ય રહ�શે નહ�. 

 પર�ક્ષા ફ� ભરવાથી ઉમેદવારને તેઓ દ્વારા દશાર્વેલ મોબાઇલ નબંર ઉપર SMS થી ફ� ભયાર્ની �ણ કરવામા ંઆવશે. 

જો ઉમેદવારને SMS ન મળે તો તાત્કાલીક ઉમેદવાર� � પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે ફ� જમા કરાવેલ હોય તે પોસ્ટ ઓફ�સનો 

સપંકર્ કરવાનો રહ�શે. 

 

૮. લે�ખત પ�રક્ષા�ુ ંક�ન્દ્ર :- 

 

            પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર અમદાવાદ ખાતે રાખવામા ંઆવશે. તેમજ પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર �ગે સિમિતનો િનણર્ય આખર� રહ�શે. અને તેમા ં

ફ�રફારની કોઇ ર�ુઆત ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહ�. 

 

 

 



૯. અર� કરવાની ર�ત :- 

 

            આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં સિમિત દ્વારા ઓન લાઇન જ અર� સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર� �હ�રાતમા ં દશાર્વ્યા 

તાર�ખ: ૦૧/૦૯/૨૦૧૪ (બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક) થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૪ (સમય રાત્રીના ૨૩:૫૯ કલાક �ધુી) 

દરિમયાન http://ojas.guj.nic.in  પર અર�પત્રક ભર� શકશે. ઉમેદવાર�  

             (૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.guj.nic.in પર જ�.ુ હવે (૨) "Apply On Line" પર Click કર�ુ.ં (૩) " Surveyor"  પર  Click 

કરવાથી જગ્યાની િવગત મળશે.(૪) તેની નીચે "Apply now" પર Click કરવાથી Application Format  �લુશે. �મા ંસૌ 

પ્રથમ "Personal Details" ઉમેદવાર� ભરવી. (અહ� લાલ �દંડ� (*) િનશાની હોય તે કોલમની િવગતો ફર�જયાત 

ભરવાની રહ�શે.) (૫) Personal Details ભરાયા બાદ "Educational Details"  ભરવા માટ� "Educational Qualifications"  

પર Click કર�ુ.ં (૬) તેની નીચે "Self-declaration" પર Click કર�ુ.ં ત્યારબાદ (૭) ઉપરની શરતો સ્વીકારવા માટ� "Yes"  

પર Click કર�ુ.ં હવે અર� �ણૂર્ ર�તે ભરાઇ ગયેલ છે.(૮) હવે "save" પર Click કરવાથી તમાર� અર�નો online 

સ્વીકાર થશે. (૯) અર� કયાર્ બાદ ઉમેદવારનો  "Application Number" generate થશે. � ઉમેદવાર� સાચવીને 

રાખવાનો રહ�શે. (૧૦) હવે Upload Photograph પર  Click કરો.  અહ� તમારો Application Number type કરો અને 

તમાર� Birth-date type કરો. ત્યારબાદ OK પર Click કર�ુ.ં અહ� photo  અને signature upload કરવાના છે. (photo �ુ ં

માપ ૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૩.૬.સેમી પહોળાઇ અને signature �ુ ંમાપ ૨.૫સે.મી. લબંાઇ અને ૭.૫ સે.મી.પહોળાઇ 

રાખવી.) (Photo  અને Signature Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો photo  અને signature  jpg format મા ં(૧૫ kb ) 

સાઇઝથી વધાર� ન�હ તે ર�તે સ્ક�ન કર� computer મા ંસેવ કર�લા હોવા જોઇએ. ) "browse"  button પર Click કરો.  

હવે choose file ના સ્ક્ર�નમાથંી � ફાઇલમા ંjpg format મા ંતમારો photo  store થયેલ છે, તે ફાઇલને select કરો અને 

"open"  button ને Click કરો. હવે "browse"  button ની બા�ુમા ંupload button પર Click કરો. હવે બા�ુમા ંતમારો 

ફોટો દ�ખાશે. હવે આજ ર�તે Signature પણ Upload કરવાની રહ�શે.(૧૧) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં " Confirm 

Application " પર  Click કરો. અને Application Number તથા Birth-date type કયાર્ બાદ OK પર Click કરવાથી ત્રણ 

બટન (૧) OK (૨) show application preview  અને (૩) Confirm Application  દ�ખાશે. ઉમેદવાર�  show application 

preview   પર Click કર� પોતાની અર� જોઇ લેવી. અર�મા ં�ધુારો કરવા જણાય તો edit કર� લે�ુ.ં કન્ફમર્ થયા 

પહ�લા ં કોઇ પણ પ્રકારનો �ધુારો થઇ શકશે. પરં� ુ કન્ફમર્ થયા બાદ કોઇ પણ પ્રકારનો �ધુારો શ� બનશે નહ�. 

સ�ંણૂર્ ચકાસણી બાદ જો અર� �ધુારવાની જ�ર ના જણાય તો જ Confirm Application " પર  Click કર�.ુ  તેથી 

ઉમેદવારની અર�નો સિમિતમા ંonline સ્વીકાર થઇ જશે. અહ� " Confirmation  Number " generate થશે. � હવે 

પછ�ની બધી જ કાયર્વાહ� માટ� જ�ર� હોઇ, ઉમેદવાર� સાચવવાનો રહ�શે. (૧૨) હવે print  application પર Click કર�ુ.ં 

અહ� તમારો Confirmation Number type કરવો અને print પર Click કર� અર�ની નકલ કાઢ� સાચવી રાખવી. (૧૩) 

અર� કન્ફમર્ થઇ ગયા બાદ આગળના ફકરા.૭ મા ંઆપેલ �ચુનાઓ�સુાર પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે રોકડમા ંપર�ક્ષા ફ� 

ચલણથી ભરવાની રહ�શે. આ ચલણ પણ OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી જ ડાઉનલોડ કરવા� ુરહ�શે. અર� કન્ફમર્ કયાર્ 

બાદ ��ુક્તપાત્ર ઉમેદવારો િસવાય ફ� ન ભરનાર ઉમેદવારની ઉમેદવાર� રદ્દ ગણાશે.  
 
૧૦. નીચે દશાર્વ્યા �જુબની અર�ઓ રદ કરવામા ંઆવશે. (આ યાદ� માત્ર દષ્ટાંત સ્વ�પે છે � સ�ંણૂર્ નથી)  

 (૧) સિમિતના ઓનલાઇન �સુદ્દામા ંઅર� કર�લ ના હોય. 

 (૨) અર�મા ંિવગતો અ�રૂ� ક� અસગંત હોય. 

 (૩) અર�મા ંઉમેદવાર� પાસપોટર્ સાઇઝનો ફોટો અને સહ� અપલોડ કર�લ ન હોય. 

 (૪) અર� �બ�, ફ�ક્સ, ઇ-મેઇલ ક� પોસ્ટથી મોકલાવેલ હોય. 

 (૫) ��ુક્તપાત્ર ઉમેદવારો િસવાયના ઉમેદવારોએ અર� સાથે િનયત થયેલ ફ� ભર�લ ન હોય. 
  
 
 
 
 

http://ojas.guj.nic.in/
http://ojas.guj.nic.in/


૧૧. સામાન્ય શરતો :-  

(૧)  સિમિત જન્મ તાર�ખના �રુાવા માટ� એસ.એસ.સી. બોડર્ દ્વારા અપાયેલ એસ.એસ.સી.ઇ. પ્રમાણપત્ર જ માન્ય રાખે છે. પરં� ુ

આ પ્રમાણપત્રમા ંદશાર્વેલ જન્મ તાર�ખ ખોટ� હોવા�ુ ંઉમેદવાર માને તો સક્ષમ અિધકાર�એ આપેલ વય અને અિધવાસના 

પ્રમાણપત્રની પ્રમા�ણત નકલ મોકલવાની રહ�શે. આ પ્રમાણપત્રમા ંઅિધ�ૃત અિધકાર�એ સ્પષ્ટપણે જણાવેલ હો�ુ ંજોઇએ ક� 

તેઓએ એસ.સેસ.સી. ક� તેની પર�ક્ષા�ુ ં�ળૂ પ્રમાણપત્ર તપાસેલ છે. અને પોતાની સમક્ષ ર�ુ કરવામા ંઆવેલ �રુાવાઓને 

આધાર� ઉમેદવારની સાચી જન્મતાર�ખ ----------------- છે. � એસ.એસ.સી. ક� તેની સમકક્ષ પર�ક્ષાના પ્રમાણપત્રમા ં

દશાર્વેલ જન્મતાર�ખ કરતા �ુદ� છે તથા માનવાને �રુ� ુ ંકારણ છે. ઉમેદવાર� ર�ૂ કર�લ વય અને અિધવાસ�ુ ંપ્રમાણપત્ર 

તેની િવ�ાસહતાર્ (credibility)ના આધાર� સ્વીકાર ક� અસ્વીકારનો િનણર્ય સિમિત દ્વારા લેવામા ંઆવશે. 

(૨) ઉમેદવાર� અર� પત્રકમા ંદશાર્વેલ જન્મ તાર�ખમા ંપાછળથી કોઇપણ કારણસર ફ�રફાર થઇ શકશે નહ�.  

(૩) ઉમેદવાર� અર�પત્રકમા ં સબંિંધત કોલમમા ં � તે અનામત કક્ષા દશાર્વેલ નહ� હોય,તો પાછળથી અનામત વગર્ના 

ઉમેદવાર તર�ક� લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. તેમજ અર�મા ં�િત �ગે � િવગત દશાર્વેલ 

હશે તેમા ંપાછળથી ફ�રફાર કરવાની િવનતંી માન્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�.  

(૪) �હ�રાતમા ં� કક્ષાની અનામત વગ� માટ� જગ્યાઓ અનામત છે તેઓને જ ઉપલી વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળશે. બધી જ 

મળવાપાત્ર �ટછાટ ગણતર�મા ંલીધા બાદ વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષર્ની �મર �ધુી જ ઉપલી વય મયાર્દામા ં�ટછાટ મળશે.  

(૫)    સા.શૈ.પ. વગર્ના ઉમેદવારોએ રા�ય સરકાર દ્વારા આપવામા ં આવેલ ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ થતો ન હોવા �ગે�ુ ં

�જુરાતીમા ંઆપેલ પ્રમાણપત્રની િવગતો અર�પત્રકમા ંદશાર્વવાની રહ�શે. �ગે્ર� ભાષા� ુપ્રમાણપત્ર માન્ય ગણાશે ન�હ�. 

૩૧/૦૩/૨૦૧૪ ના રોજ �રૂા થયેલ નાણાકં�ય વષર્ :૨૦૧૩-૨૦૧૪ માટ�� ુ ંતા.૦૧/૦૪/૨૦૧૪ થી અર� કરવાની છેલ્લી 

તાર�ખ ૧૫/૦૯/૨૦૧૪ દરિમયાન મેળવેલ અસલ પ્રમાણપત્રનો નબંર અને તાર�ખ ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે 

દશાર્વવાના રહ�શે. સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા અપાયેલ આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર ર�ૂ ન કર� શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટ� 

ન�� થયેલ વયમયાર્દામા ંઆવતા નહ� હોય તો તેઓની ઉમેદવાર� રદ્દ થશે. 

(૬) સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના પ�રણીત મ�હલા ઉમેદવાર�ુ ંઆ�ુ ંનોન ક્ર�મીલેયર પ્રમાણપત્ર તેમના િપતાની 

આવકના સદંભર્મા ંધરાવતા હોવા જોઇએ. જો આવા ઉમેદવાર તેમના પિતની આવકના સદંભર્મા ંઆ�ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવતા 

હશે તો ધ્યાને લેવામા ંઆવશે નહ�. 

(૭) આખર� પસદંગી પામેલ મા� સૈિનક ઉમેદવારોએ �ડસ્ચા�  �કુની નકલ અ�કૂ ર�ૂ કરવાની રહ�શે.  

(૮) કોઇ પણ ઉમેદવાર જો એકથી વ� ુઅર� કરશે તો તેમની અર� રદ્દ કરવા �ગે િનણર્ય કરવાની સ�ા સિમિતની રહ�શે. 

(૯) સામાન્ય વહ�વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ના ઠરાવ ક્રમાકં :સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ(૨) મા ં િનદ� િશત 

પ્રવતર્માન િનયમો અ�સુાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારો માટ� પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટ� તેમને મળેલ �ુલ �ણુના 

૦૫(પાચં)% �ણુ ઉમેર� આપવામા ંઆવશે. પરં� ુતેઓએ ભરતી તથા િનમ�ુકં સમયે �નુ: લગ્ન કર�લ ન હોવા �ગે�ુ ં

એ�ફડ�િવટ ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

(૧૦) એથલે�ટક્સ (ટ્ર�ક અને �ફલ્ડ રમતો સ�હત), બેડિમન્ટન, બાસ્ક�ટબોલ , �ક્રક્ર�ટ , �ટબોલ, હોક�, �સ્વમ�ગ, ટ�બલ ટ�િનસ, 

વોલીબોલ, ટ�િનસ, વેઇટ �લ�ફ્ટ�ગ, ર��સ્લ�ગ,  બો�ક્સ�ગ, સાઇ�ક્લ�ગ, �મને�સ્ટક, �ુડો, રાઇફલ ��ૂટ�ગ, ખો-ખો, તીરંદા�, 

ઘોડ�સવાર�,ગોળાફ�ક, નૌકા સ્પધાર્, શતરંજ, હ�ન્ડબોલની રમતો–ખેલ�ુદમા ંરાષ્ટ્ર�ય/�તરરાષ્ટ્ર�ય અથવા �તર �િુનવિસ�ટ� 

અથવા અ�ખલ ભારત શાળા સઘં દ્વારા યો�તી સ્પધાર્ઓમા ંપ્રિતિનિધત્વ કર�લ હોય તેવા ઉમેદવારને પસદંગીમા ંઅગ્રતા 

માટ� ઉમેદવાર� મેળવેલ �ુલ �ણુના ૦૫(પાચં)% �ણુ ઉમેર� આપવામા ં આવશે. આ માટ� ઉમેદવાર� સરકાર� 

તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં: સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.૨ તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ના ઠરાવ ક્રમાકં: 

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.૨ મા ંિનયત કયાર્ �જુબના સ�ાિધકાર� પાસેથી િનયત ન�નૂામા ંમેળવેલ જ�ર� પ્રમાણપત્ર 

સિમિત માગેં ત્યાર� ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે. આ�ુ ંપ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના �ણુ માટ� હ�દાર થશે.  

 (૧૧) �જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ ક� અન્ય �હ�ર સેવા આયોગ અથવા ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ અથવા અન્ય સરકાર�/અધર્ 

સરકાર�/ સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર �ાર�ય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય તો તેની િવગત અર�પત્રકમા ં

આપવાની રહ�શે. જો ઉમેદવારનો ગેરલાયકનો સમય ચા� ુહશે તો આવા ઉમેદવારની અર� રદ થવાને પાત્ર બનશે.  



(૧૨)   અગાઉ ઉમેદવારને સરકાર� સેવા/સરકાર હસ્તકની કંપની ક� બોડર્ કોપ�ર�શનમાથંી �ાર�ય પણ ફર�જયાત િન�િૃત, �ખસદ 

ક� બરતરફ કરવામા ંઆવેલ હોય તો અર� પત્રકમા ંતેની િવગત આપવાની રહ�શે.   

 

૧૨. સામાન્ય �ચુનાઓ :- 

૧. ઉમેદવાર� અર�પત્રકમા ંભર�લ િવગતો સમગ્ર ભરતી પ્ર�ક્રયા માટ� આખર� ગણવામા ંઆવશે અને તેના �રુાવાઓ સિમિત 

માગેં ત્યાર� અસલમા ંર�ુ કરવાના રહ�શે. અન્યથા અર�પત્રક �-તે તબ�ે રદ્દ ગણવામા ંઆવશે.  

૨. ઉમેદવાર અર�પત્રકમા ં� ફોટો Upload કર� છે, તેની પાસપોટર્  સાઇઝના ફોટાની પાચં કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી. 

પર�ક્ષા સમયે હાજર�પત્રકમા ંઆ જ ફોટો લગાવવાનો રહ�શે. તેમજ સિમિત માગેં ત્યાર� તેવો જ ફોટો ર�ૂ કરવાનો રહ�શે. 

૩. ઉમેદવાર અર�પત્રક ભરતી વખતે � મોબાઇલ નબંર દશાર્વે છે તે નબંર ચા� ુજ રાખવો. ભિવષ્યમા ંસિમિત તરફથી આ 

પર�ક્ષાને સબંિંધત પર�ક્ષાલક્ષી �ચુનાઓ ઉમેદવારને આ દશાર્વેલ નબંરના મોબાઇલ પર SMS  મોકલવામા ંઆવશે તેથી 

દશાર્વેલ મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ�.   

૪. લાયક ઉમેદવારને ફ�ક્સ પગારથી ૦૫(પાચં) વષર્ના કરાર આધાર� સવ�યર સવંગર્ની જગ્યા ઉપર િનમ� ૂકં સ�ાિધકાર� દ્વારા  

િનમ� ૂકં આપવામા ંઆવશે. આ ઉમેદવારોને સવ�યર સવંગર્ના ભરતી િનયમો, ખાતાક�ય પર�ક્ષા િનયમો, �વૂર્ સેવા તાલીમ 

અને તાલીમાન્ત પર�ક્ષા તેમજ કોમ્પ્�ટુર કૌશલ્ય પર�ક્ષા િનયમો-૨૦૦૬ �જુબ િનયત પર�ક્ષાઓ આ સમયગાળા 

દરિમયાન પાસ કરવાની રહ�શે. 

૫. આખર� પસદંગી પામેલ ઉમેદવાર િનમ� ૂકં સ�ાિધકાર� ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમ� ૂકં મેળવવાને પાત્ર ઠરશે. 

૬. ઉમેદવાર� તેની શૈક્ષ�ણક લાયકાત/�મર/�િત વગેર�ના સમથર્નમા ંર�ૂ કર�લ પ્રમાણપત્રો કોઇપણ તબ�ે અયોગ્ય મા�મુ 

પડશે તો તેની ઉમેદવાર� રદ થશે તેમજ ભલામણ બાદની િનમ�કૂ પણ રદ થવાને પાત્ર રહ�શે અને આવા ઉમેદવાર 

ભારતીય ફોજદાર� ધારા હ�ઠળની કાયર્વાહ�ને પાત્ર થશે, �થી ઉમેદવારને સલાહ આપવામા ંઆવે છે ક� તેમણે ર�ૂ કર�લા 

પ્રમાણપત્રો �બૂ જ ચોકસાઇથી �ણૂર્ ર�તે ખરાઇ કયાર્ બાદ જ ર�ૂ કરવા.    

૭. ઉમેદવાર પોતે સવ�યર સવંગર્ની આખર� પસદંગી યાદ�મા ંસમાિવષ્ટ થવા માત્રથી સબંિંધત જગ્યા ઉપર િનમ�કૂ કરવાનો 

દાવો કરવાને હ�દાર થશે ન�હ�. િનમ�કૂ કરનાર સ�ાિધકાર�ને પોતાને એવી ખાતર� થાય ક� �હ�ર સેવા સા� તે �જુરાત 

�લુ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭થી ઠરાવેલ િનયમો�સુાર યોગ્ય જણાતો નથી તો � તે તબ�ે 

આવા ઉમેદવારને તેની િનમ�કૂ રદ કર�ને પડતો �કુ� શકાશે. િનમ�કૂ બાબતે સિમિતનો િનણર્ય આખર� ગણાશે.   

૮.  આ ભરતી પ્ર�ક્રયા સ�ંણૂર્પણે સરવેયર સવંગર્ના પ્રવતર્માન ભરતી િનયમોને આધીન ગણાશે.   

૯. આ �હ�રાત કોઇ પણ કારણોસર રદ કરવાની ક� તેમા ંફ�રફાર કરવાની આવશ્યકતા ઉભી થશે તો તેમ કરવાનો સિમિતને 

સ�ંણૂર્ હ�/અિધકાર રહ�શે અને સિમિત આ માટ� કારણો આપવા બધંાયેલ રહ�શે નહ�. તેમજ તેવા સજંોગોમા ંભર�લ અર� 

અને પર�ક્ષા ફ� પરત મળવાપાત્ર થશે નહ�. 

૧૦. સિમિત � કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવાર� માટ� કોઇપણ પ્રકાર� ટ�કો મેળવવા માટ� એટલે ક� સિમિતના અધ્યક્ષ, સભ્ય 

અથવા કોઇ અિધકાર� પર પ્રત્યક્ષ ક� પરોક્ષ વગ ક� દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરવા માટ�, (૨) બી��ુ ંનામ ધારણ કરવા 

માટ�, (૩) બી� પાસે પોતા�ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ�, (૪) બનાવટ� ખોટા દસ્તાવેજો અથવા �ની સાથે ચેડા કરવામા ં

આવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ�, (૫) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહત્વની 

મા�હતી �પાવવા ક� �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ�, (૬) પર�ક્ષા માટ� તેની ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅન્ય કોઇ 

અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય લેવા માટ�, (૭) પર�ક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનનો ઉપયોગ કરવા માટ� 

એટલે ક� અન્ય ઉમેદવારની ઉ�રવહ�માથંી નકલ કરવા,�સુ્તક, ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ છાપેલા ક� હસ્ત�લ�ખત 

સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત દ્વારા નકલ કરવા ક� ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઇપણ ગેરર�િત 

આચરવા માટ�, (૮) લખાણોમા ંઅ�શ્લલ ભાષા અથવા બીભત્સ બાબત સ�હતની અપ્રસ્�તુ બાબત લખવા માટ�, (૯) પર�ક્ષા 

ખડંમા ંઅન્ય કોઇ ર�તે ગેરવતર્�કૂ કરવા માટ�, (૧૦) પર�ક્ષાના સચંાલન કરવા માટ� સિમિતએ રોક�લા સ્ટાફને સીધી ક� 

આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા શાર��રક ર�તે ઇ� કરવા માટ�, (૧૧) �વૂર્વત� ખડંોમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લા તમામ અથવા 

કોઇપણ �ૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરવા માટ� અથવા આવા પ્રસગેં મદદગાર� કરવા માટ�, અથવા (૧૨) પર�ક્ષા માટ� તેને 



પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેશપત્રમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ �ચૂનાનો ભગં કરવા માટ� દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા 

દોિષત હોવા�ુ ં�હ�ર ક�ુર્ હોય તો તે ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પાત્ર થવા ઉપરાતં – (ક) સિમિત, તે � પર�ક્ષાનો ઉમેદવાર 

હોય તે પર�ક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. અથવા (ખ) (૧) સિમિત, સીધી પસદંગી માટ� લેવાની કોઇપણ પર�ક્ષામા ં

બેસવામાથંી અથવા કોઇપણ �બ� �લુાકાતમાથંી અથવા (૨) રા�ય સરકાર, પોતાના હ�ઠળની કોઇપણ નોકર�માથંી કાયમી 

ર�તે અથવા િન�દ�ષ્ટ �દુત માટ� ગેરલાયક/બાકાત કર� શકશે.    
 
                                                                                             સહ�/-     

        તાર�ખ:૨૮/૦૮/૨૦૧૪                                                            (મનોજ અગ્રવાલ)                                      

       સ્થળ: ગાધંીનગર                                                                       અધ્યક્ષ   

                                                                                                 ભરતી સિમિત, મહ��લુ િવભાગ, અને 

                                                                         સેટલમેન્ટ કિમશનર અને જમીન દફતર િનયામક,  

                                                                                      �જુરાત રા�ય, ગાધંીનગર 


