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અ! #%ુય વન સરં,ક.ી, 0જુરાત રાજય, અર5ય ભવન, સેકટર-૧૦,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૪૧૧૮  

GહIરાત Jમાકંઃ FOREST/201819/1 અ! #%ુય વન સરં,ક અને હIડ ઓફ ફોરIOટ ફોસP, 0જુરાત રાQય, 

ગાધંીનગરના િનયSંણ હIઠળ Wુદા- Wુદા YજZ લાની કચેર]ઓની નીચે દશાPવેલ વનર,ક સવંગP, વગP-૩ની જ_ યાઓ 
પર િનમa ૂકં માટI ઉમેદવારો પસદં કરવા જ_ યાના સદંભPમા ંઉZલેખ કરIલ શૈ,ણીક લાયકાત ધરાવતા ંઉમેદવારો 
પાસેથી િનયત ન#નૂામા ંઓનલાઇન અરh મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટI  ઉમેદવારI  https://ojas.gujarat.gov.in 

વેબસાઇટ પર તાઃ૧૪/૧૧/૨૦૧૮ (૧૬-૦૦ કલાકથી) તાઃ૨૮/૧૧/૨૦૧૮ (સમય રાSીના ૧૧-પ૯ કલાક pધુી) 
દરq યાન અરh કરવાની રહIશે. 
(૧) અરh કરવા માટIની િવગતવાર pચૂનાઓ ઓનલાઇન અરh કરતા ં પહIલા ં ઉમેદવારI પોતે rયાનથી 

વાચંવી જsર] છે. 
(૨) ઓનલાઇન અરh કરતી વખતે કોઇ tમાણપS જોડવાના નથી. પરંu ુtમાણપSોની િવગતોને આધારI 

સમ! િવગતો ભરવાની રહIશે. આથી પોતાના બધાજ tમાણપSો vવા કI, શૈw,wણક લાયકાત, વય, 

શાળાછોડxાyુ ંtમાણપS, Gિત, માh સૈિનક (લા0 ુપડu ુહોય તો), િવધવા (લા0 ુપડu ુહોય તો), તેમજ 
અzય લાયકાતના અસલ tમાણપSોને સાથે રાખીને ઓનલાઇન અરhમા ંએવા tમાણપSોને આધારI 
સમ! િવગતો ભરવાની રહIશે. vથી અરhમાનંી ખોટ] િવગતોને કારણે અરh રદ થવા પાS ઠરI નહ]. 

(૩) જsરત ઉપ|Oથત થયે પર],ા સદંભ}ની અ#કુ pચુનાઓ મોબાઇલ નબંર ઉપર એસ.એમ.એસ. (SMS) થી 
આપવામા ંઆવશે. આથી અરhપSકમા ંસબંિંધત કોલમમા ંમોબાઇલ નબંર અવ~ય દશાPવવો અને સમ! 
t�Jયા �ણૂP થાય �યા pધુી તે જ મોબાઇલ નબંર Gળવી રાખવો અિનવાયP ર]તે જsર] છે. અzયથા આ 

બાબતે v કઇ પણ t� ઉપ|Oથત થશે તો તેની જવાબદાર] ઉમેદવારની રહIશે. 
૧. વન ર,ક સવંગPની ભરવાપાS જ_ યાઓ સહ અનામત ટકાવાર] #જુબ Gિતવાર ભરવાની થતી 

જ_ યાઓની િવગત. 

વન િવભાગ/ 

YજZલાyુ ંનામ 

સીધી 

ભરતીથી 

ભરવાની 

�ુલ 

જ_યાઓ 

ક,ાવાર જ_યાઓ 

ક,ાવાર જ_યાઓ પૈક] મહ]લાઓ માટI અનામત 

જ_યાઓ 

માh 

સૈિનકો 

માટI 

અનામત 

જ_યા 

અypુwુચત 

Gિત 

અypુwુચત 

જન Gિત  

સામાYજક 

શૈ,wણક 

પછાત વગP  

wબન 

અનામત  

અypુwુચત 

Gિત 

અypુwુચત 

જન Gિત  

સામાYજક 

શૈ,wણક 

પછાત વગP  

wબન 

અનામત  

અમદાવાદ ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અમરIલી ૧૦ ૦ ૦ ૩ ૭ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ 

અરવZલી ૪ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

આણદં ૩ ૦ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ક�છ ૨૪ ૮ ૦ ૧ ૧૫ ૨ ૦ ૦ ૪ ૨ 

ગાધંીનગર ૪ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ગીર સોમનાથ ૫ ૧ ૦ ૪ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

છોટાઉદI�રુ ૨૯ ૩ ૦ ૭ ૧૯ ૦ ૦ ૨ ૬ ૨ 

Gમનગર ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

Wુનાગઢ ૩૪ ૬ ૦ ૯ ૧૯ ૧ ૦ ૨ ૬ ૩ 

ડાગં ૨૩ ૦ ૫ ૨ ૧૬ ૦ ૧ ૦ ૫ ૨ 

તાપી ૩૨ ૩ ૧૨ ૧૬ ૧ ૦ ૩ ૫ ૦ ૩ 

દાહોદ ૧૩ ૩ ૬ ૪ ૦ ૦ ૧ ૧ ૦ ૧ 

દIવ�િૂમ �ારકા ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ખેડા ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નમPદા ૧૫ ૨ ૨ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ 

નવસાર] ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પચંમહાલ ૮ ૦ ૩ ૪ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ 

પાટણ ૨ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પોરબદંર ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 
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બનાસકાઠંા ૫ ૦ ૦ ૨ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

બોટાદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

ભsચ ૧૭ ૧ ૮ ૬ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

મ�હસાગર ૧૫ ૧ ૬ ૨ ૬ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ 

રાજકોટ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

વડોદરા ૧૬ ૧ ૫ ૩ ૭ ૦ ૧ ૦ ૨ ૧ 

વલસાડ ૨૪ ૧ ૭ ૩ ૧૩ ૦ ૨ ૦ ૪ ૨ 

સાબરકાઠંા ૧૮ ૦ ૪ ૦ ૧૪ ૦ ૧ ૦ ૪ ૧ 

pરુત ૧૧ ૦ ૭ ૩ ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૧ 

pરુIz�નગર ૭ ૩ ૦ ૧ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

�ુલ ૩૩૪ ૪૧ ૬૭ ૭૨ ૧૫૪ ૩ ૧૪ ૧૩ ૩૭ ૨૨ 

ન�ધઃ- (૧)   GહIરાતમા ંદશાPવેલ જ_યાઓની સ%ંયામા ંવધઘટ થવાની શ�તા રહIશે. 
(૨) અનામત જ_યાઓ ફ�ત #ળુ 0જુરાતના v તે અનામત કIટIગર]ના ઉમેદવારો માટI જ અનામત છે. 
(૩) એક ઉમેદવાર એક જ અરh કર] શકશે. આમ છતા,ં સજંોગોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારI એક થી વ� ુ

અરh કરIલ હશે, તો છેZલી કzફમP થયેલ અરhને માzય રાખીને અzય અરhપSકને રદ ગણવામા ં
આવશે. wબન અનામત વગPના ઉમેદવારોએ છેZલી કzફમP થયેલ અરh સાથે િનયત ફ] ભરIલ હશે તે 
અરh માzય ગણાશે. અને અગાઉની અરh રદ ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારI છેZલી કzફમP થયેલ 

અરh સાથે િનયત ફ] ભરIલ નહ] હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાક]ની અરhઓ પૈક] િનયત ફ] 
સાથેની કzફમP થયેલી છેZલી અરh માzય ગણવામા ંઆવશે. જો ઉમેદવારI એકથી વ� ુઅરh સાથે 
ફ] ભરIલ હશે તો ફ] ર]ફંડ કરવામા ંઆવશે નહ]. એક કરતા ંવ� ુhZલા માટI અરh કર] શકશે ન�હ. 

(૪) સામાzય વહ]વટ િવભાગના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ Jમાકંઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨/૧૩/ગ-૨ 
(ભાગ-૧) તથા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ની જોગવાઇઓ rયાને લઇને, મ�હલાઓ માટI અનામત જ_યાઓ 
રાખવામા ંઆવેલ છે. મ�હલાઓની અનામત જ_યાઓ માટI લાયક મ�હલા ઉમેદવાર ઉપલ�ધ નહ] 

થાય તો, તે જ_યા સબંિધત કIટIગર] (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ]., એસ.ઇ.બી.સી.) ના �sુષ 
ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવશે. 

(૫) માh સૈિનક માટI િનયમાyસુાર ૧૦% જ_યા અનામત છે. માh સૈિનક કIટIગર]મા ં પસદં થયેલા 

ઉમેદવારોને તેઓની સબંિંધત v તે કIટIગર] (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ]., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે 
સરભર કરવામા ંઆવશે. માh સૈિનકની અનામત જ_યા માટI લાયક માh સૈિનક ઉમેદવાર નહ] 
મળે તો તે જ_યા v તે કIટIગર]ના અzય સામાzય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. 

માh સૈિનક ઉમેદવારો કI vઓએ જલ, વા� ુઅને Oથળની આમ� ફોસ�સમા ંઓછામા ંઓછા 
છ માસની સેવા કર] હોય અને માh સૈિનક તર]કIyુ ંસ,મ અિધકાર]yુ ંઓળખકાડP અને �ડOચા� �કુ 
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાPદામા ં તેઓએ બGવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં Sણ વષP 

pધુીની �ટછાટ મળશે. માh સૈિનક તર]કIની ફરજ ચા� ુહોય તેવા ઉમેદવારો િન�િૃ�yુ ંએક વષP 
બાક] હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવાર] ન�ધાવી શકશે. 

(૬) GહIરાતમા ંv તે કIટIગર]મા ં�ુલ જ_યાઓ પૈક] મ�હલા ઉમેદવારો માટI અ#કુ જ_યાઓ અનામત હોય 

�યારI મ�હલા ઉમેદવારોની અનામત જ_યાઓ િસવાયની બાક] રહIતી જ_યાઓ ફ�ત �sુષ ઉમેદવારો 
માટI અનામત છે તેમ ગણવાyુ ંનથી, આ જ_યાઓ પર �sુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારોની પસદંગી 
માટI િવચારણા થઇ શકI છે. �sુષ તેમજ મ�હલા ઉમેદવારો અરh કર] શકI છે. (દા.ત. �ુલ ૧૦ 

જ_યાઓ પૈક] ૦૩ જ_યા મ�હલા ઉમેદવાર માટI અનામત છે પરંu ુબાક] રહIતી ૦૭ જ_યા સામે 
મ�હલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી શકI છે) 
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૨. પગાર ધોરણઃ 
નાણા ં િવભાગના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ ના તથા તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૦ અને તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧, 

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ Jમાકંઃખરચ/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ 

Jમાકંઃખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટP -૨)/ઝ.૧ તથા છેZલે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ Jમાકંઃખરચ/ 
૨૦૦૨/૫૭/(પાટP -૨)/ઝ.૧ અzવયે tથમ પાચં વષP માટI tિત માસ માટI ૧૯,૯૫૦/- િનયત �ફ�સ પગારથી 
િનમaુકં અપાશે. તેમજ ઉકત ઠરાવના અzય લાભો મળવાપાS થશે અને સામાzય વહ]વટ િવભાગના 

તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ Jમાકંઃસીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/૩૧૨૯૧૧/ગ.૫,  અને નાણા ં િવભાગના 
તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ Jમાકંઃખરચ/૨૦૦૨/૫૭/(પાટP -૩)/ઝ-૧, તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ મા ં દશાPવેલ 
બોલીઓ અને શરતોને આિધન િનમાયેલ ઉમેદવાર પાચં વષPના �તે તેની સવાઓ સતંોષકારક 

જણાયેલથી સબંિંધત કચેર]મા ં v તે સમયના સરકાર.ીના િનયમોyસુાર મળવાપાS પગાર ધોરણમા ં
િનમયિત િનમaુકં મેળવવાને પાS થશે. તેમ છતા ંઆ બાબતે નામ. ptુીમ કોટPમા ં દાખલ થયેલ SLP 

No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના �કુાદોને આધીન રહIશે.      

૩. રા��]યતાઃ  
ઉમેદવાર 0જુરાત #Zુ ક] સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાz ય) િનયમો, ૧૯૬૭ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ 
#જુબની ભારતની નાગર]કતા ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

૪. વય મયાPદા અને શૈ,wણક લાયકાતઃ 
(૧) તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ઉમેદવારની �મર ૧૮ વષPથી ઓછ] નહ] અને ૩૩ વષP વ� ુન હોવી 

જોઇએ. 

પરંu ુ 0જુરાત #Zુ ક] સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાz ય) િનયમો, ૧૯૬૭ના િનયમ-૭ ની 
જોગવાઇ અyસુાર અગાઉથી 0જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય તેવી  ય�કતઓની તરફIણમા ંઉપલી 
વયમયાPદા હળવી કર] શકાશે. 

(૨) ઉમેદવાર ઉ�ચ�ર માrયિમક શાળા tમાણપS પર],ા એચ.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની 
સમક, સરકારI માzય કરIલ શૈ,wણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇશે. 

(૩) ઉમેદવાર રાજય સરકારના 0જુરાત #Zુ ક] સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાz ય) િનયમો, ૧૯૬૭ 

અz વયે ઠરાવેલી કોq ¡ �ટુરના ઉપયોગ �ગેની પાયાની Gણકાર] ધરાવતો હોવો જોઇએ. 
(૪) ઉમેદવાર 0જુરાતી, �હz દ] અથવા બ¢ેં ભાષાyુ ં�રુu ુ ં£ાન ધરાવતો હોવો જોઇશે. 
(૫) ઉમેદવાર નીચે દશાPવેલ z�નુ�મ શાર]ર]ક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

શાર]�રક ધોરણઃ  
�¤ુુષ ઉમેદવારો 

વગP �ચાઇ છાતી (z�નુતમ) વજન 

¥લા યા વગર ¥લાવેલ 

#ળૂ 0જુરાતના અypુwૂચત જન 
Gિત ઉમેદવારો માટI 

૧૫૫ સેzટ] મીટર ૭૯ સેzટ] મીટર ૮૪ સેzટ] મીટર ૫૦ �કલો !ામ 

ઉમેદવાર (0જુરાતના અypુwૂચત 
જન Gિત િસવાયના) માટI 

૧૬૩ સેzટ] મીટર ૭૯ સેzટ] મીટર ૮૪ સેzટ] મીટર ૫૦ �કલો !ામ 

· છાતીનો ¥લાવો ઓછામા ંઓછો ૫ (પાચં) સેzટ] મીટર હોવો જsર] છે 

મ�હલા ઉમેદવાર 
વગP �ચાઇ વજન 

#ળુ 0જુરાતના અypુwૂચત જન 
Gિત ઉમેદવારો માટI 

૧૪૫ સેzટ] મીટર ૪૫ �કલો !ામ 

ઉમેદવાર (0જુરાતના અypુwૂચત 
જન Gિત િસવાયના) માટI  

૧૫૦ સેzટ] મીટર ૪૫ �કલો !ામ 
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ન�ધઃ-  
(૧) ઉમેદવાર કI vઓ નીચે જણાવેલ કોઇ પણ શાર]ર]ક ખામી ધરાવતો હશે તે શાર]ર]ક ર]તે 

અયો_ય ગણવામા ંઆવશે.  

(1) નોક ની (Knock Knee) (2) પીઝીયન ચેOટ (Pigeon Chest) (3) OJ]વzટ આઇ (Squint Eye) 

(4) ¦લેટ ફ]ટ (Flat Feet) (5) વેર]કોઝ વેઇzસ (Varicose Veins) (6) હIમર ટોસ (Hammer 

Toes) (7) §Iકચરડ લીqબ (Fractured Limb) (8) ડ]કIઇડ ટ]થ (Decayed Teeth) (9) કલર 

�લાઇzડનેસ (Colour Blindness) (10) કોq�િુનકIબલ/ Oક]ન ડ]સીઝ (Communicable/ Skin 

Disease) 

(૨) SHAPEI Means  

  S સાઇકોલોYજકલ (Psychological) 

  H હ]યર¨ગ (Hearing) 

  A એપેzડIઝ (Appendage) 

  P ફ]hકલ કIપેસીટ] ફોર નોમPલ વકP  (Physical capacity for normal work) 

  E આઇ સાઇટ (Eye Sight) 

I મતલબ કI સામાzય  યવસાિયક કાય© કરવા માટI ઉપર દશાPવેલ દરIક J]યાઓ માટI બધી 

ર]તે સ�ંણૂP ર]તે યો_ય હોવો જોઇએ.  (mean fit in all respects to perform normal 

professional functions under each of the above mentioned heads) 

(૩) ઉમેદવાર નોક-ª ૂટંણ (Knock Knee), ¦લેટ ¥ટ (Flat Foot) vવી સY�કલ િવ�ૃિતઓથી #�ુત અને 

તેમને  �તૂકાળમા ં માનિસક રોગો (psychiatric aliments) અથવા વે�રકોઝ વેઇન (varicose 

vein) વગેરI ન હોવા જોઈએ. (The candidate should be free from surgical deformities like 

knock-knees, flat foot and should not have a past history or psychiatric aliments or 

varicose vein, etc) 

૫. વયમયાPદામા ં�ટછાટ 

સામાzય વગPની મ�હલા ઉમેદવારો, અનામત વગPના �sુષ તથા મ�હલા ઉમેદવારો તેમજ માh 

સૈિનક અને સરકાર] સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બGવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને નીચે #જુબ િનયમોyસુાર 
�ટછાટ મળવા પાS છે. 
(૧) સામાzય વગPની મ�હલા ઉમેદવારોને મ�હલા તર]કIના પાચં વષPની �ટછાટ મળવાપાS થશે. 

(૨) ઉપોરકત વનર,કની જ_યાઓ પૈક] v તે અનામત વગPના ઉમેદવારો માટI જ_યાઓ અનામત 
દશાPવેલ છે તેવા વગPના �sુષ ઉમેદવારોને પાચં વષPની �ટછાટ અને મ�હલા ઉમેદવારોને 
અનામત વગP તર]કIના પાચં વષP અને મ�હલા તર]કIના પાચં વષP મળ] �ુલ ૧૦ (દશ) વષPની 

�ટછાટ મળવા પાS થશે. પરંu ુv તે અનામત વગP માટI અનામત જ_યા દશાPવેલ નથી તેવા 
વગPના �sુષ ઉમેદવારોને કોઇ �ટછાટ મળશે નહ]. પરંu ુમ�હલા ઉમેદવારોને મ�હલા તર]કIના 
પાચં વષPની �ટછાટ મળવાપાS થશે. 

(૩) S.E.B.C. (સા.શૈ.પ. વગP) ના ઉમેદવારોએ રાQય સરકારની નોકર] માટI ઠરાવેલ નોન �Jમીલીયર 
સટ¬ફ]કIટ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૮ થી તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ દરqયાન મેળવેલ હોય તે� ુ tમાણપS 
ધરાવતા હશે તો જ ઉપલી વયમયાPદામા ં �ટછાટ તેમજ કIટIગર]ની અનામત જ_યાનો લાભ 

મળશે. અzયથા તેઓ સામાzય કIટIગર]ના ઉમેદવાર તર]કI ઉમેદવાર] નોધાવી શકશે અને તે 
�કOસામા ં વયમયાPદા, પર],ા ફ] માથંી #|ુ�ત તેમજ અનામત જ_યા પર પસદંગીનો લાભ 
મળવાપાS થશે નહ]. 

(૪) અનામત વગPના તમામ ઉમેદવારોએ Gિત �ગેy ુ પમાણપS 0જુરાત સરકાર �ારા વખતો 
વખતો િનયત કરIલ ન#નુામા ંમેળવેલ હો� ુજોઇએે. 
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(૫) અનામત વગPના ઉમેદવાર wબનઅનામત જ_યા માટI અરh કરશે તો આવા ઉમેદવારને 
વયમયાPદામા ં�ટછાટ મળશે નહ¨. 

(૬) માh સૈિનક િસવાય તમામ કIટIગર]ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાPદામા ં મળવાપાS �ટછાટ 

સાથેની �મર િનયત તાર]ખે કોઇ પણ સજંોગોમા ં૪૫ વષP કરતા ંવધવી જોઇએ નહ]. 
૬. કોq¡�ટુરની Gણકાર]ઃ- 

ઉમેદવાર રાQય સરકારના સામાzય વહ]વટ િવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 

સરકાર] ઠરાવ નબંરઃસીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-પ, થી ન] કરIલ અ®યાસJમ #જુબ કોq¡�ટુર 
�ગેyુ ંબેwઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા �ગેyુ ંકોઇપણ તાલીમી સOંથાyુ ંtમાણપS/ માકPશીટ ધરાવતા હોવા 
જોઇશે. અથવા સરકાર માzય �િુનવિસ̄ટ] અથવા સOંથામા ં કોq¡�ટુર £ાન �ગેના કોઇપણ ડ]¡લોમા/ં 

ડ]!ી કI સટ¬�ફકIટ કોષP કરIલ હોય તેવા tમાણપSો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની પર],ા 
કોq¡�ટુરના િવષય સાથે પસાર કરIલ હોય તેવા tમાણપSો ધરાવતા અરh કર] શકશે. પરંu ુઆવા 
ઉમેદવારોએ િનમaુકં સ�ાિધકાર] સમ, કોq¡�ટુરની બેઝીક નોલેજની પર],ા પાસ કયાPy ુ ં આ�ુ ં

tમાણપS િનમaુકં મેળવતા ં પહIલા અ�કુ રWુ કરવાyુ ં રહIશે. અzયથા િનમaુકં સ�ાિધકાર] આવા 
�કOસામા ંઉમેદવારોની પસદંગી ‘‘રદ’’ કર] શકશે.   

૭. શૈ,wણક લાયકાત/ વયમયાPદા/ વધારાની લાયકાત માટI િનધાP�રત તાર]ખઃ  
GહIરાતમા ં દશાPવેલ વનર,ક સવંગPના ઉમેદવારોના �કOસામા ં શૈ,wણક લાયકાત, વયમયાPદા, નોન-

J]મીલેયર સટ¬ફ]કIટ અને અzય જsર] લાયકાત માટI તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ની |Oથિતને rયાનમા ં લેવામા ં
આવશે. 

૮. અરh કરવાની ર]તઃ-  
આ GહIરાતના સદંભPમા ંભરતી સિમિત rવારા ઓનલાઇન અરh જ Oવીકારવામા ંઆવશે. v અzવયે 
ઉમેદવારોએ GહIરાતમા ં દશાP યા તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૧-૦૦ કલાક) થી તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 

(સમય રાSીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરqયાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન 
અરhપSક ભર] શકશે.  

ઉમેદવારI અરhપSક ભરવા માટIઃ-  

(૧) સૌ tથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જ� ુઅને �યારબાદ  
(૨) “Online Application” મા ં“Apply” પર Click કર�.ુ  
(૩) ઉમેદવારI Select Advertisement by Department માથંી FOREST/201819/1 (અ! #%ુય વન 

સરં,ક.ી) િસલે�ટ કર� ુઅને GહIરાત Jમાકંઃ૧/૨૦૧૮૧૯ GહIરાતના સવંગPના નામે Apply પર Click 

કરવાથી OJ]ન પર More Details અને Apply now ના ઓ¡શન ±લુશે. vમા ંMore Details પર Click 

કરવાથી િવગતવાર જોહરાતની િવગતો જોવા મળશે. v ઉમેદવારોએ વાચંી જવી.  

(૪) QયારI “Apply now” પર Click કર] �યારબાદ પછ] Skip પર Click કરવાથી Application Format 
±લુશે vમા ંસૌtથમ “Personal Details” ઉમેદવારI ભરવી (અહ] લાલ ¥ંદડ] (*) િનશાની હોય તેની 
િવગતો ફરYજયાત ભરવાની રહIશે.) 

(૫) Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details”, “Other details“, “language Details“ અને 
“Education Details” ની િવગતો ઉમેદવારI ભરવી. 

(૬) તેની નીચે “Assurance (બાહંIધર])” મા ં ઉપરની શરતો Oવીકારવા માટI “Yes” પર Click કર�.ુ હવે 

અરh �ણુP ર]તે ભરાઇ ગયેલ છે. 
(૭) હવે “Save” પર Click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Number” generate થશે. v ઉમેદવારI 

સાચવીને રાખવાનો રહIશે. 

(૮) હવે Upload મા ંજઇ Photo/Signature પર Click કરો અહ] તમારો Ok પર Click કર�ુ.ં અહ¨ Photo 
અને Signature Upload કરવાના છે. (Photo yુ ંમાપ પ સે.મી. �ચાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને 
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Signature yુ ં માપ ૨૫ સે.મી. �ચાઇ અને ૭૫ સે.મી. પહોળાઇ રાખવી) (Photo અને Signature 
Upload કરવા સૌ tથમ તમારો Photo અને Signature jpg format (15 kb) સાઈઝથી વધે નહ] તે 
ર]તે OકIન કર] computer મા ં સેવ કરIલા હોવા જોઇશે) Photo અને signature અપલોડ કરવા માટI 

“browse” button પર Click કરો. હવે choose file ના OJ]નમાથંી v ફાઇલમા ં jpg format મા ંતમારો 
photo store થયેલ છે, તે ફાઇલને select કરો અને “open” button પર Click કરો. હવે “Browse” 
button ની બાWુમા ં“Upload” button પર Click કરો. હવે બાWુમા ંતમારો Photo દIખાશે. હવે આજ ર]તે 

signature પણ Upload કરવાની રહIશે. v photo અને signature અપલોડ કરવામા ંઆ યા હશે તે જ 
photo લેwખત પર],ાના હાજર]પSમા ંચ�ટાડવાનો રહIશે તથા તેવી જ signature કરવાની રહIશે તેમજ 
આ ભરતી t�Jયાના િનમaુકં pધુીના દરIક તબે ભરતી પસદંગી સિમિત માગેં �યારI તેવો જ ફોટો રWુ 

કરવાનો રહIશે. આથી ફોટો!ાફની ચાર થી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. Wુદા Wુદા તબે Wુદા Wુદા 
ફોટો!ાફ રWુ થશે તો ફાળવણી/ િનમaુકંમા ંબાધ આવી શકશે. vની જવાબદાર] ઉમેદાવારની પોતાની 
રહIશે.  

(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં‘‘online Application’’ મા ંજઇ “Confirm” પર Click કરો અને “Application 

number” તથા Birth Date type કયાP બાદ ok પર Click કરવાથી ઉમેદવારની બેwઝક મા�હતી દIખાશે. 
v ચકાસી લેવી અને અરhમા ંpધુારો કરવાની જsર જણાય તો ‘‘online Application’’ મા ંedit મા ંજઇ 

અરhમા ંpધુારો કર] લેવા કzફમP કયાP પહIલા કોઇપણ tકારનો pધુારો થઇ શકશે. પરંu ુઅરh કzફમP 
થયા બાદ કોઇપણ tકારનો pધુારો થઇ શકશે. પરંu ુઅરh કzફમP થયા બાદ કોઇપણ tકારનો pધુારો 
શ� બનશે નહ]. તેથી સ�ંણૂP ચકાસણી બાદ જો અરh pધુારવાની જsર ના જણાય તો તેની નીચે 

આપેલ Confirm Application  પર Click  કરવાથી કzફમP માટIy ુ ંબો, ઓપન થશે. vમા ંok પર Click 

કરવાથી Confirmation નબંર જનરIટ થશે અને ઉમદવારની અરhનો online Oવીકાર થઇ જશે. 
Confirmation નબંર હવે પછ]ની બધી જ કાયPવાહ] માટI જsર] હોઇ, ઉમેદવારI સાચવવાનો રહIશે. 

એકવાર ઓનલાઇન અરh કzફમP થયા બાદ, તેમા ં કોઇપણ tકારનો ફIરફાર ઉમેદવાર કI પસદંગી 
સિમિત �ારા થઇ શકશે. નહ¨ હવે તેની નીચે Print Application અને Print Chalan yુ ંઓ¡શન દIખાશે. 
ઉમેદવારI Print Application પર Click કર] એ¡લીકIશનની િtzટની નકલ કાઢ] સાચવી રાખવી. જનરલ 

કIટIગર]ના ઉમદIવારોએ પર],ા ફ] ભરવા માટI Chalan ની થશે અરhમા ંદશાPવેલ િવગતોને અysૂપ 
tમાણપSો પસદંગી સિમિત માગેં �યારI ઉમેદવારI રWુ કરવાના રહIશે. આથી, ઉમેદારI tથમ તેમની 
પાસેના tમાણપSોને આધારI પોતાyુ ંનામ, પિત/િપતાyુ ંનામ, અટક, જzમ તાર]ખ, શૈ,wણક લાયકાત, 

Gિત (કIટIગર]), vzડર (મેલ/ફ]મેલ), માh સૈિનક, OપોટPસ, શા.ખો.ખા., િવધવા વગેરI બાબતોની બાર]ક 
ચકાસણી કર] લઇને તેને અysૂપ િવગતો ઓનલાઇન અરhમા ંદશાPવવાની રહIશે. પસદંગી સિમિત �ારા 
ચકાસણી સાs tમાણપSો માગંવામા ં આવે �યારI ઓનલાઇન અરhપSકમા ં દશાPવેલ િવગતો અને 

ઉમેદવાર �ારા પસદંગી સિમિત સમ, રWુ કરવામા ંઆવતા tમાણપSોમા ંકોઇપણ Gતની િવસગંતતા 
મા�મુ પડશે તો, તેવી ઉમેદવાર] પસદંગી સિમિત �ારા v તે તબેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશે. ખોટ] કI 
અ�રુ] િવગતોને કારણે ,િત��ુત અરh રદ કરવામા ં આવે તો, તેમા ં પસદંગી સિમિતની કોઇ 

જવાબદાર] રહIશે નહ]. આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના tમાણપSોને આધારI અને તેને અysુપ 
િવગતો ઓનલાઇન અરh કરતી વખતે દશાPવવાની ખાસ કાળh રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

(૧૦) હવે ‘‘Online Application’’ મા ંજઇ Print Application Form/ Pay Fees પર Click કર�ુ.ં અહ¨ Select 

Job માથંી GહIરાત Jમાકં િસલેકટ કર]ને તમારો Confirmation number ટાઇપ કરવો અને જzમ તાર]ખ 
ટાઇપ કર] Print Application Form પર Click કરવાથી તમાર] અરh ઓપન થશે. vની િtzટની નકલ 
કાઢ] સાચવી રાખવી. 
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ન�ધઃ- GહIરાત JમાકઃFOREST/201819/1 ના વનર,ક સવંગPના ભરતી િનયમોમા ંદશાPવેલ શૈ,wણક લાયકાત, 

વયમયાPદા તેમજ ઓનલાઇન અરh ભરવા સબંિંધત કોઇ માગPદશPનની આવ~યકતા જણાય તો કચેર]ના 
ફોન નબંરઃ-૦૭૯-૨૩૨૫૪૧૧૮ પર સપંકP  કર] શકાશે. 

૯. પર],ા ફ]ઃ 
(૧) ફોમP ભરતી વખતે General કIટIગર] Select કર] હોય (દશાPવી હોય) તેવા માh સૈિનક કIટIગર] 

િસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ sા.૧૦૦/-પર],ા ફ] + પોOટલ ચાજ�સની રકમ ભરવાની રહIશે. 

(૨) અરh ફોમPમા ં નીચે #જુબની કIટIગર] Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ tકારની પર],ા ફ] 
ભરવાની રહIશે નહ¨. 

  (ક) અypુwુચત Gિત (SC) 

  (ખ) અypુwુચત જનGિત (ST)s 

  (ગ) સામાhક અને શૈ,wણક ર]તે પછાત વગP (SEBC) 

 (ઘ) માh સૈિનક (Ex. Service Man) તમામ કIટIગર]ના  

(૩)  v ઉમેદવારોને ફ] ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો QયારI OJAS  વેબસાઇટ પર પોતાની અરh સબમીટ 
કરI � યારI તેઓને પર],ા ફ] ભરવા માટI ઓનલાઇન ઉપલ�ધ ચલણની Sણ નકલોની એક પાના ઉપર 
િtzટ મેળવવાની pચુના મળશે. ઉમેદવારોએ આ પાનાની િtzટ મેળવી લેવાની રહIશે. 

(૪) ઉમેદવારોએ ચલણ સાથે નાણા કોઇપણ કોq¡�ટુરાઇઝ પોOટ ઓફ]સમા ંજઇ ને પર],ા ફ] પેટI sા.૧૦૦ 
રોકડા + sા.૧૨/- પોOટલ ચાજ�સ ‘‘વન સરં,ક (�હસાબ) ગાધંીનગર’’ ના નામથી ભરવાના રહIશે. 
ચલણની એક નકલ પોOટ ઓફ]સ રાખી લેશે અને બે નકલ ઉમેદવારોને પોOટ ઓફ]સનો સીો અને 

Oટ]કર લગાવી પરત આપશે.  
(૫) પોOટ ઓફ]સમા ંફ] ભરવાની છેZલી તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ (પોOટ ઓફ]સના કામકાજના સમય pધુી) ની 

રહIશે.  

(૬) અzય કોઇ ર]તે ફ] Oવીકારવામા ંઆવશે નહ]. 
(૭) ફ] ભયાP બાદ ર]ફંડ મળવાપાS નથી. તેમજ તે ફ] અzય કોઇ પર],ા માટI અનામત તર]કI રાખવામા ં

આવશે નહ¨. પર],ા ફ] ભરવાપાS ઉમેદવારોની ફ] ભયાP વગરની અરh માzય રહIશે નહ]. 

(૮) "General" કIટIગર] Select  કરનાર ઉમેદવારો ફ] ભરવાની િનયત સમયમયાPદામા ંપર],ા ફ] નહ¨ ભરI 
તો તેવા ઉમેદવારોyુ ં અરh ફોમP કોઇપણ Gતની Gણ કયાP વગર ભરતી સિમતી �ારા ‘‘રદ’’ 
ગણવામા ંઆવશે. 

૧૦. પસદંગી t�Jયાઃ 
      આ પર],ા Jમાyસુાર બે તબામા ંયોજવામા ંઆવશે. 

§ tથમ તબકકો હIuલુ,ી t�ોવાળ] OMR પÕિતથી લેવાનાર લેwખત પર],ા રહIશે. 

§ બીજો તબો શાર]�રક ,મતા કસોટ]નો રહIશે. 
§ બ¢ેં તબામા ંસફળ થયેલઉમેદવારોએ વોક¨ગ ટIOટ પસાર કરવાનો રહIશે. 

(૧) વનર,ક ભરતીઃ- લેwખત પર],ા માટI માપદંડ 

(અ) ભરતી માટI લેwખત પર],ાએ અિનવાયP છે. લેખીત પર],ા ૧૦૦ t�ોના હIuલુ,ી t�પSમા ંMCQ 

(Multipule choice Question) અને ઓ¡ટ]કલ માકP  ર]ડ¨ગ (OMR) પrધિતમા ંલેવામા ંઆવશે. vમા ં
દરIક t�ના ૨ 0ણુ લેખે �ુલ 0ણુ ૨૦૦ રહIશે. સમય ૨ કલાક રહIશે. દરIક ખોટા જવાબ માટI 

મેળવેણ 0ણુમાથંી ૦.૨૫ 0ણુ કમી કરવામા ંઆવશે. (નેગેટ]વ માકÖગ લા0 ુપડશે.) OMR શીટમા ં
સફIદ શાહ] (white ink) નો ઉપયોગ િનષેધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ t�ના જવાબમા ંસફIદ શાહ] 
(white ink)નો ઉપયોગ કરશે તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટ]વ માકPસ આપવામા ંઆવશે. 

(બ) લેwખત પર],ાyુ ંમાrયમ 0જુરાતી રહIશે. 
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(ક) પર],ાનો અ®યાસJમ વનર,ક વગP-૩ લેખીત પર],ા અને સીધી ભરતી િનયમો-૨૦૧૬ના 
પ�રિશ�ઠ-૧ અyસુાર રહIશે. િવિવધ િવષયને નીચે #જુબ વેઇટIજ આપવામા ંઆવશે. 

  િવષય ટકા વાર] 

સામાzય £ાન ૨૫ % 

સામાzય ગwણત ૧૨.૫ % 

સામાzય 0જુરાતી ૧૨.૫ % 

�ુદરતી પર]બળો vવા કI,પયાPવરણ તથા ઇકોલોh, વનOપિત િવષયક 

£ાન, વzયhવ p�ૃટ], જળ, જમીન, ઔષિધય વનOપિત, કા�ટ તથા 
કા�ટ આધાર]ત ઉધોગો, �ભુૌગોwલક પર]બળો  

૫૦ % 

(ડ) વનર,ક વગP-૩ લેખીત પર],ા અને સીધી ભરતી િનયમો-૨૦૧૬ના જણા યાyસુાર પર],ા 
ખડંમા ં િવિવધ ઇલેક�ોિનક ઉપકરણો પર tિતબધં ફરમાવવામા ં આવેલ છે તથા ઉ�ત 
અિધિનયમના અિધિનયમ-૧૭મા ં જણાવેલ કારણોસર િનયમ ભગં કરનાર ઉમેદવાર સામે આ 

િનયમમા ંજણાવેલ અyસુારની િશ,ા�મક કાયPવાહ] હાથ ધરવામા ંઆવશે. 
(ઇ)  હIuલુ,ી પર],ામા ંલª�ુમ લાયક] ધોરણ �ુલ 0ણુના ૪૦ ટકા 0ણુ રહIશે. ૪૦ ટકા કI તેથી વ� ુ

માકPથી ઉિ�ણP થયેલ ઉમેદવાર બીG તબાની શાર]�રક ,મતા કસોટ] (ફ]hકલ ટIO ટ) માટI 

લાયક ગણાશે. tથમ તબાની લેખીત પર],ામા ંઉિતણP થનાર ઉમેદવારો પૈક] મેર]ટના આધારI 
આશરI ૮ ગણા કI તેથી વ� ુઉમેદવારોને જsર]યાત અyસુાર બીG તબાની શાર]�રક ,મતા 
કસોટ] માટI બોલાવવામા ંઆવશે. 

(૨) શાર]�રક ,મતા કસોટ] 
(અ) શાર]�રક ,મતા કસોટ] માટI વહ]વટ] અy�ુુળતા #જુબ કોઇપણ તાર]ખે અને સમયે ઉમેદવારોને 

બોલાવવામા ંઆવશે અને તે #જુબ શાર]�રક ,મતા કસોટ] માટI ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામા ં

આવે તે કIzÙ ખાતે પોતાના ખચ} હાજર રહIવાyુ ંરહIશે. 
(બ) િનયત તાર]ખ તથા સમયે, જણાવેલ Oથળે શા�રર]ક ,મતા કસોટ]મા ં ઉપ|Oથત નહ¨ રહIનાર 

ગેરહાજર ઉમેદવારો ભરતી t�Jયામાથંી ગેરલાયક ઠરશે. કોઇ પણ સજંોગોમા ં બીh તક 

આપવામા ંઆવશે નહ]. 
(ક) શા�રર]ક ,મતા કસોટ]ના ધોરણો ‘વનર,ક વગP-૩ લેખીત પર],ા અને સીધી  ભરતી િનયમો-

૨૦૧૬’ના પ�રિશ�ઠ-૨ અyસુાર નીચે #જુબ રહIશે. 

�¤ુુષ ઉમેદવારો માટI 
અ. 
ન.ં 

શાર]�ર�  ,મતા � સોટ]ની 
િવગત 

સમય અને માપ 

�sુષ ઉમેદવાર  
(માh સૈિનક િસવાય) 

�sુષ ઉમેદવાર 
(માh સૈિનક) 

૧ ૧૬૦૦ મીટર દોડ. ૬.૦૦ િમિનટ ૬.૩૦ િમિનટ  

૨ Úચો�ુદકો ૪ ¥ટ ૩ Ûચ  ૪ ¥ટ  

૩ લાબંો�ુદકો ૧૫ ¥ટ  ૧૪ ¥ટ  

૪ �લુઅ¡ સ (હથેળ] પોતાની 
બાW઼ુ રહI તે ર]તે) 

ઓછામા ંઓછા ૮ વખત ઓછામા ંઓછા  ૮ વખત 

૫ રOસા ચઢ  ૧૮ ¥ટ  ૧૮ ¥ટ  
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મ�હલા ઉમેદવારો માટI 
અ.ન.ં શાર]�ર�  ,મતા � સોટ]ની 

િવગત 

સમય અને માપ માh સૈિનક મ�હલા 
ઉમેદવાર 

૧ ૮૦૦ મીટર દોડ. ૪ િમિનટ ૪.૨૦ િમિનટ  

૨ Úચો�ુદકો ૩ ¥ટ  ૨ ¥ટ ૯ Ûચ 

૩ લાબંો�ુદકો ૯ ¥ટ  ૮ ¥ટ  

(ડ) આ જ_યાઓ પર િનમaુકં માટI કોઇ મૌwખક ઈzટર �/ુ sબs #લુાકાત રાખવામા ંઆવનાર નથી. 

(ઇ) વનર,ક માટI લેખીત પર],ા તેમજ શાર]ર]ક ,મતા કસોટ]મા ંસફળ ઉમેદવારોએ વોક¨ગ ટIOટ 
vમા ં�sુષ ઉમેદવારI ૨૫ �કલો મીટર તથા મ�હલા ઉમેદવારI ૧૪ �કલો મીટર �તર ૪ કલાકમા ં
�ણૂP કરવાyુ ંરહIશે. 

(એફ) tથમ વખત વો�કÝગ ટIOટ માટI હાજર ઉમેદવાર જો િનધાPર]ત સમયમા ંવો�કÝગ ટIOટ �ણુP નહ] કરI 
અથવા tથમ વો�કÝગ ટIOટ વખતે ગેરહાજર રહIલ ઉમેદવારોને બીh તક આપવામા ંઆવશે. બીh 
તકમા ંપણ ગેરહાજર રહIલ અને વો�કÝગ ટIOટમા ંઅસફળ થયેલ ઉમેદવારોને કોઇ પણ સજંોગોમા ં

વ� ુતક આપવામા ંઆવશે નહ]. 
(h) શા�રર]ક ,મતા કસોટ]મા ંસફળ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓના અસલ દOતાવેજોની ચકાસણી માટI 

જણાવેલ સમયે અને Oથળે અ�કુ હાજર રહIવાyુ ંરહIશે. ગેરહાજર રહIનાર અથવા અસલ tમાણપS 

રWુ ન કરનાર ઉમેદવારો ભરતી t�Jયામાથંી ગેરલાયક ઠરશે. 
(એચ) વનર,ક ભરતી માટI પસદંગીની મેર]ટ v તે YજZલાવાર તૈયાર કરવામા ં આવશે. વ�મુા ંમેર]ટના 

ધોરણે અ!તાJમ #જુબ કIટIગર]વાર ખાલી જ_યા ઉપર v તે કIટIગર]ના લાયક ઉમેદવારની 

િનમaુકં માટI ફાળવવા પસદંગી યાદ] બનાવવામા ંઆવશે. 
(આઇ) ઉમેદવાર �ારા પસદંગી આપેલ YજZલામા ં તે YજZલામા ં આવેલ વન િવભાગની કોઇ પણ 

કચેર]/Oથળે ફરજ બGવવાની રહIશે. 

૧૧. સામાzય શરતોઃ-  
(૧) GહIરાતમા ં v કIટIગર]ના ઉમેદવારો માટI જ_યાઓ અનામત છે તેવી કIટIગર]ના ઉમેદવારોને જ 

ઉપલી વયમયાPદામા ં�ટછાટ મળશે. બધી જ મળવાપાS �ટછાટ ગણતર]મા ંલીધા બાદ માh 

સૈિનક િસવાય વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષPથી વધે નહ¨ તે ર]તે જ ઉપલી વયમયાPદામા ં�ટછાટ મળશે. 
(૨) wબનઅનામત તથા અનામત વગ©ના મ�હલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાS �ટછાટ 

ગણતર]મા ંલીધા બાદ વ�મુા ંવ� ુ૪૫ વષPની �મર pધુી જ ઉપલી વયમયાPદામા ં�ટછાટ મળશે. 

(૩) (અ) #ળૂ 0જુરાતના અનામત વગPના ઉમેદવારોએ Gિત �ગેyુ ં સ,મ સતાઅિધકાર]yુ ં tમાણપS 
0જુરાત સરકાર �ારા વખતો વખત િનયત કરIલ ન#નુામા ંમેળવેલ હો� ુજોઇશે. 

(બ) સામાhક અને શૈ,wણક પછાત વગPના (SEBC) ઉમેદવારોએ ઉ¢ત વગPમા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 

�ગેy ુ  સામાhક zયાય અને અિધકાર]તા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ 
Jમાકંઃસસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઇ #જુબથી િનયત થયેલ ન#નુા પ�રિશ�ટ-૪ તથા 
તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ Jમાકઃ સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના 

ઠરાવ Jમાકંઃસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ની જોગવાઇ #જુબ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭ થી કરવાની 
છેZલી તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮ દરqયાન મેળવેલ અસલ tમાણપSનો નબંર અને તાર]ખ ઓનલાઇન 
અરh કરતી વખતે દશાPવવાના રહIશે.  

સ,મ અિધકાર] �ારા અપાયેલ આ�ુ ં tમાણપS રWુ ન કર] શકનાર ઉમેદવારો સામાzય 
ઉમેદવારો માટI ન] થયેલ વયમયાPદામા ંઆવતા નહ¨ હોય તો તેઓની ઉમેદવાર] રદ થશે. 
સામાhક અને શૈ,wણક ર]તે પછાત વગPના ઉમેદવારોએ રાQય સરકારની નોકર] માટI માzય 

કરાયેલ ન#નુામા ંનોન �Jિમલેયર સટ¬ અસલ tમાણપSોની ચકાસણી સમયે રWુ કરવાyુ ંરહIશે. 
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(ક) સામાhક અને શૈ,wણક ર]તે પછાત વગPના પ�રwણત મ�હલા ઉમેદવારI આ�ુ ં નોન �Jિમલેયર 
tમાણપS તેમના માતા-િપતાની આવકના સદંભPમા ં રWુ કરવાyુ ં રહIશે. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પિતની આવકના સદંભPમા ંઆ� ુtમાણપS રWુ કરIલ હશે તો તેની ઉમેદવાર] રદ કરવામા ં

આવશે. 
(૪) જો સામાhક અને શૈ,wણક ર]તે પછાત વગPના ઉમેદવારI આ�ુ ં tમાણપS ભરતી સિમિત �ારા 

અસલ tમાણપSોની ચકાસણી સમયે રWુ કરIલ નહ] હોય તો, તેમજ તેઓ wબન અનામત 

ઉમેદવાર તર]કIની વયમયાPદામા ંઆવતા નહ] હોય તો તેઓની ઉમેદવાર] માzય ગણાશે નહ]. 
(૫) ભરતી t�Jયા સદંભ} ભરતી સિમતી �ારા આપવામા ં આવતી જsર] pચુનાઓ જોવા માટI વન 

િવભાગની વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in  તથા https://ojas.gujarat.gov.in 

અવાર નવાર જોતા ંરહI� ુ.ં 
(૬) એથલે�ટ�સ (�Iક અને �ફZડ રમતો સ�હત), બેડિમzટન, બાOકIટબોલ, �JકIટ, Þટબોલ, હોક], |Oવમ¨ગ, 

ટIબલ ટIિનસ, વોલીબોલ, ટIિનસ, વેઇટwલફટ¨ગ, રIસwલÝગ, બોકિસÝગ, સાઇકલ¨ગ, hમનેOટ]ક, Wુડો, 

રાઇફલ ßટુ¨ગ, કબà], ખોખો, તીરંદાh, ઘોડIસવાર], હIzડબોલ, ગોળાફáક, નૌકાOપધાP, શતરંજની 
રમતો- ખેલ�દૂમા ં (૧) રા��]ય/ âતરરા��]ય અથવા (૨) âતર �િુનવસ�ટ] અથવા (૩) 
અwખલ ભારત શાળા સઘં �ારા યોGતી OપધાPઓમાં માS tિતિનિધ�વ કરIલ હોય તેવા 

ઉમેદવારને પસદંગીમા ં અ!તા માટI તેમને tથમ તબાની લેખીત પર],ામા ં મેળવેલ �ુલ 
0ણુના ૫ (પાચં) ટકા 0ણુ ઉમેર] આપવામા ં આવશે. તેથી ઉકત Sણ Oતરની OપધાPઓમા ં
ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય ફ�ત તેવા ઉમેદવારોએ અરh પSકમા ંજsર] િવગતો દશાPવવાની 

રહIશે. ઉકત Sણ Oતર િસવાયની OપધાPમા ંભાગ લીધેલ હોય તો તેને અ!ીમતા માટI માzય 
ગણાવની રહIતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અરh પSકમા ં િવગતો દશાPવવાની રહIશે 
નહ]. ઉકત Sણ Oતરની OપધાPમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારI તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ 

Jમાકંઃ સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.ર, તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ 
Jમાકંઃસીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર મા ં િનયત કયાP #જુબના ન] કરIલ સ�ાિધકાર] પાસેથી 
િનયત કરIલ ન#નુામા ં મેળવેલ જsર] tમાણપS અસલ tમાણપSોની ચકાસણી સમયે રWૂ 

કરવાyુ ં રહIશે. (િનયત ન#નુા વન િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર આપેલ છે) આ� ુ tમાણપS 
ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના 0ણુ મેળવવા માટI હદાર થશે. 
!ાqય/ તા�કુા/ YજZલા ક,ાના OપધPકોને વ� ુ0ણુભાર મળવાપાS નથી. 

(૭) v ઉમેદવાર નેશનલ કIડIટ કો¡સP (NCC) "C" સટ¬ફ]કIટ ધરાવતા હશે તેમને લેwખત પર],ામા ં બે 
0ણુyુ ંવધારાyુ ંવેઇટIજ આપવામા ંઆવશે. 

(૮) સામાzય વહ]વટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ Jમાકંઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર, મા ં

િનદã િશત tવPતમાન િનયમોyસુાર િવધવા મ�હલા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ંઅ!તા આપવા માટI 
તેમને લેwખત પર],ામા ં મેળવેલ 0ણુના પ (પાચં) ટકા 0ણુ ઉમેર] આપવામા ં આવશે. પરંu ુ

તેઓએ ભરતી t�Jયા તથા િનમaુકં સમયે �નુઃ લ_ન કરIલ ન હોવા જોઇએ અને તે �ગે ભરતી 

સિમતી માગે �યારI તમામ �રુાવા અસલમા ંરWુ કરવાના રહIશે. 
(૯) 0જુરાત સરકારના કમPચાર] આ GહIરાત સદંભPમા ંબારોબાર અરh કરI શકશે. પરંu ુ તેની Gણ 

ઉમેદવારI પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચેર]ને �દન-૭મા ં અ�કુ કરવાની રહIશે. જો ઉમેદવારના 

િવભાગ/ખાતા/કચેર] તરફથી અરh મોકલવાની છેZ લી તાર]ખ બાદ ૩૦ �દવસમા ંઅરh કરવાની 
પરવાનગી આપવાની Gણ અ! #%ુય વન સરં,ક.ીને કચેર]ને કરવામા ંઆવશે નહ¨ તો તેઓની 
અરh નામWુંર કર] ઉમેદવાર] રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૧૦) �દ યાગં ઉમેદવારોએ અરh કરવી નહ]. 
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૧૨. સામાzય pચૂનાઓઃ  
(૧) ઉમેદવારI અરh પSકમા ંભરIલ િવગતો સમ! ભરતી t�Jયા માટI આખર] ગણવામા ંઆવશે અને 

તેના �રુવાઓ tમાણપSની ચકાસણી સમયે અસલમા ંરWુ કરવાના રહIશે. અzયથા ઉમેદવાર] 

v - તે તબે ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 
(૨) ઉમેદવાર અરhપSમા ંv ફોટો upload કરI છે, તેની પાસપોટP  સાઇઝના ફોટાની એક કરતા ંવ� ુ

કોપીઓ પોતાની પાસે રાખવી અને આ GહIરાતની સમ! ભરતી t�Jયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો 

ઉપયોગ કરવાનો રહIશે. (vમ કI લેખીત પર],ા સમયે હાજર]પSકમા ંલગાવવો, શાર]ર]ક ,મતા 
કસોટ]  તેમજ અસલ tમાણપSોની ચકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની કોપી રWુ કરવાની રહIશે. 

(૩) ઉમેદવાર અરhપSક ભરતી વખતે v મોબાઇલ નબંર દશાPવે છે તે જ નબંર ચા� ુરાખવો અને 

ભરતી t�Jયા �ણૂP થાય �યા pધુી Gળવી રાખવો. 
(૪) v કોઇ ઉમેદવાર નીચે દશાP યા #જુબની હરકતો કરશે અથવા ધરાવશે તો આવા ઉમેદવારો ની 

અરh પસદંગી સિમિત રદ કર] શકશે.   

(એ) તેને ઉમેદવાર] માટI કોઇપણ tકારI ટIકો મેળવવા માટI એટલે કI ભરતી સિમિતના અrય,, 

સ®ય અથવા કોઇ અિધકાર] પર t�ય, કI પરો, લાગવગ લગાડવાનો tયાસ કરવા માટI, 
(બી) બીGyુ ંનામ ધારણ કરવા માટI, 

(સી) બીG પાસે પોતાyુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટI, 
(ડ]) બનાવટ] ખોટા દOતાવેજો અથવા vની સાથે ચેડા કરવામા ંઆ યા હોય તેવા દOતાવેજો સાદર 

કરવા અથવા ગેરર]િત આચરવા માટI, 

(ઇ) યથાથP અથવા ખોટા અથવા મહ�વની માહ]તી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટI, 
(એફ) પર],ા માટI તેની ઉમેદવાર]ના સબંધંમા ંઅzય કોઇ અિનયિમત અથવા અયો_ય સાધનનો 

આ.ય લેવા માટI, 

(h) પર],ા દરqયાન ગેર યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટI એટલે કI અzય ઉમેદવારની 
ઉ�રવહ]માથંી નકલ કરવા, �Oુતક, ગાઇડ, કાપલી કI તેવા કોઇપણ છાપેલા કI હOતwલwખત 
સા�હ�યની મદદથી અથવા વાતચીત �ારા નકલ કરવા કI ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 

ગેરર]તીઓ પૈક] કોઇપણ ગેરર]િત આચરવા માટI, 
(એચ) OMR (ઉ�રપS)મા ં પોતાની ઓળખpચૂક કોઇપણ tકારની િનશાની, લખાણ, આZફાબેટ, 

wચä કI vનાથી ઓળખ tOથાિપત થાય તેવા tયાસ કરવા માટI અથવા લખાણોમા ંઅå~લલ 

ભાષા અથવા બીભ�સ બાબત સહ]તની અtOuતુ બાબત લખવા માટI, 
(આઇ) પર],ા ખડંમા ંઅzય કોઇ ર]તે ગેરવતPa ૂકં કરવા માટI, 
(v) પર],ાના સચંાલન કરવા માટI ભરતી સિમિતએ રોકIલા Oટાફને સીધી કI આડકતર] ર]તે હIરાન 

કરવા અથવા શાર]�રક ર]તે ઇG કરવા માટI, 
(કI) �વૂPવત� Jમ ૧ થી ૧૦ ખડંોમા ં િન�દæ�ટ કરIલા તમામ અથવા કોઇપણ �ૃ�ય કરવાનો tય�ન 

કરવા માટI અથવા આવા tસગેં મદદગીર] કરવા માટI, અથવા 

(એલ) પર],ા માટI તેને પરવાનગી આપતા ંતેના tવેશપSમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ pચુનાનો 
ભગં કરવા માટI દોષીત ઠયાP હોય તો અથવા દોિષત હોવાyુ ંGહIર ક�ુP હોય તો તે ફોજદાર] 
કાયPવાહ] પાS થવા ઉપરાતં, (ક) ભરતી સિમતી લેwખત પર],ામા ં ગેરલાયક ઠરાવી શકશે, 

અથવા (ખ) (૧) ભરતી સિમતી �યાર બાદ લેવાની થતી શાર]ર]ક ,મતા કસોટ]મા ંઅથવા 
(૨) રાQય સરકાર, પોતાના હIઠળની કોઇપણ નોકર]માથંી કાયમી ર]તે અથવા િન�દæ�ટ #çુત 
માટI ગેરલાયક/ બાકાત કર] શકશે. 

(એમ) 0જુરાત GહIર સેવા આયોગ કI અzય GહIર સેવા આયોગ અથવા અzય સરકાર]/ અધP 
સરકાર]/ સરકાર હOતકની સOંથાઓ �ારા ઉમેદવાર �ારIય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 
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ગેરલાયકાતનો સમય ચા� ુહશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર] v તે તબે આપોઆપ રદ 
થવાને પાS બનશે.  

(૫) ઉમેદવારI અરhપSકમા ંબતાવેલી કોઇપણ િવગત અને અસલ tમાણપSોની ચકાસણી સમયે રWુ 

કરIલ જzમ તાર]ખ, શૈ,wણક લાયકાત, વય, Gિત, કોq¡�ટુરની Gણકાર], માh સૈિનક િવગેરIને 
લગતા tમાણપSો ભિવ�યમા ંv તે તબે ચકાસણી દરqયાન ખોટા મા�મુ પડશે તો તેની સામે 
યો_ય કાયદIસરની કાયPવાહ] કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર] ભરતી સિમતી �ારા 

‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. તેમજ જો પસદંગી/ િનમaુકં થયેલ હશે તો પસદંગી/ િનમaુકં, પસદંગી 
સિમિત/ િનમaુકં કરનાર સ�ાિધકાર] �ારા કોઇ પણ તબે રદ કરવામા ંઆવશે. 

(૬) ભરતી સિમતી �ારા લેવાનાર લેwખત પર],ા તેમજ શાર]ર]ક ,મતા કસોટ]મા ંઉિ�ણP થવાથી જ 

ઉમેદવારને િનમaુકં માટIનો હક મળ] જતો નથી. િનમaુકં સમયે સ�ાિધકાર]ને ઉમેદવાર બધી જ 
ર]તે યો_ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને િનમaુકં આપવામા ંઆવશે. 

(૭) પસદંગી પામેલ ઉમેદવારI િનમaુકં સ�ાિધકાર] ઠરાવે તે શરતોને આિધન િનમaુકં મેળવવાને 

પાS થશે. 
(૮) ઉમેદવાર પોતે પર],ામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ સબંિંધત જ_યા ઉપર િનમaુકં કરવાનો 

દાવો કરવાને હકકદાર થશે નહ¨, િનમaુકં કરનાર સ�ાિધકાર]ને પોતાને એવી ખાતર] થાય કI 

GહIર સેવા સાs ઉમેદવાર યો_ય જણાતો નથી તો તેને પડતો #કુ] શકાશે િનમaુકં બાબતે તેઓનો 
િનણPય આખર] ગણાશે. 

(૯) ભરતી t�Jયા સ�ંણૂPપણે 0જુરાત #Zુક] સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાzય) િનયમો-૧૯૬૭ 

(વખતો વખતના pધુારા સ�હત) અને વનર,ક સવંગPના tવતPમાન ભરતી િનયમો અને ભરતી 
પર],ા િનયમોને આિધન રહIશે. 

(૧૦) સમ! ભરતી t�Jયા �ણૂP ન થાય �યા pધુી કોઇ પણ tકારની મા�હતી માગતી આર.ટ].આઇ. 

એકટ હIઠળની કોઇ પણ અરh rયાને લેવામા ંઆવશે નહ]. 
(૧૧) આ GહIરાત તથા ભરતી t�Jયામા ં કોઇપણ કારણોસર તેમા ં ફIરફાર કરવાની કI રદ કરવાની કI 

જ_ યાઓની સ%ં યામા ંવધ-ધટ કરવાની આવ~ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી સિમિતને 

સ�ંણુP હકક/અિધકાર રહIશે. અને ભરતી સિમતી આ માટI કારણો આપવા બધંાયેલ રહIશે નહ].  
(૧૨) લેwખત પર],ા તથા શાર]�ર�  ,મતા � સોટ] માટIના કોલલેટરમા ંદશાPવેલ િનયત �દવસે દશાPવેલ 

સમયે-Oથળે આપવાની રહIશે. 

(૧૩) શાર]�રક ,મતા કસોટ] દરq યાન થયેલ કોઇપણ શાર]�રક ઇG અથવા અz ય હાિન માટI વળતર 
આપવામા ંઆવશે નહ]. 

(૧૪) વનર,ક માટI પસદંગીની મેર]ટ v તે YજZ લાવાર તૈયાર કરવામા ંઆવશે. વ�મુા ંમેર]ટના ધોરણે 

અ!તાJમ #જુબ કIટIગર]વાર ખાલી જ_ યા ઉપર v તે કIટIગર]ના લાયક ઉમેદવારની િનમaુકં માટI 
ફાળવવા પસદંગી યાદ] બનાવવામા ંઆવશે. 

(૧૫) પર],ા કાયPJમ �ગેની તાર]ખ તથા પર],ા O થળ/ કIz Ù �ગેની મા�હતી હવે પછ] GહIર કરવામા ં

આવશે. 
 

 

અિધક અ! #%ુય વન સરં,ક 

વહ]વટ અને આઇ.ટ]. 
0જુરાત રાજય, ગાધંીનગર 

તાર]ખઃ૦૬/૧૧/ર૦૧૮ 

O થળઃ- ગાધંીનગર  


