
Advertisement of Bit Guard.doc  - 1 - 

અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, ગજુરાત રાજય, અરણ્ય ભવન, સેકટર-૧૦,ગાધંીનગર 

ફોન ન.ં ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૪૧૧૯, ૨૩૨ ૫૪૧૨૨ 

જાહરેાત ક્રમાકંઃ ૧/૨૦૧૬-૧૭: વન ખાતાના વડા અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકના નનયતં્રણ હઠેળના જુદા- 
જુદા જજલ્ લાની કરેર  ની નીરે દર્ાાવેલ વનરક્ષક સવંગા, વગા-૩ની જગ્ યા   ર નનમં કકં માટે 
ઉમેદવારો  સદં કરવા જગ્ યાના સદંભામા ં ઉલ્લેખ કરેલ ર્્ક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા ં ઉમેદવારો 
 ાસેથી નનયત નમ કનામા ં  નલાઇન અરજી  મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે  ઉમેદવારે  
https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ  ર તાઃ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ (૧૪-૦૦ કલાકથી) 
તાઃ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ (સમય રાત્રીના ૧૧- ૯ કલાક સધુી) દરમ્ યાન અરજી કરવાની રહરેે્. 

૧. ભરવા ાત્ર જગ્ યા  સહ અનામત ટકાવાર  મજુબ જાનતવાર ભરવાની થતી જગ્ યા ની નવગત. 

જાહરેાત 
ક્રમાકં 

સવંગા 
વન નવભાગ/ 
જજલ્ લાનુંુ ંનામ 

સીધી 
ભરતીથી 
ભરવાની 

કુલ 
જગ્ યા  

કક્ષાવાર જગ્યા  કક્ષાવાર જગ્યા   ્ક  મહહલા  માટે અનામત જગ્યા 

અનુંસુચુરત 
જાનત 

અનુંસુચુરત 
જનજાનત 

સામાજીક 
ર્્ક્ષચણક 
 છાત 
વગા 

ચબનઅનામત 
આનથિક ર તે 
નબળો વગા 

ચબન  
અનામત 

અનુંસુચુરત 
જાનત 

અનુંસુચુરત 
જનજાનત 

સામાજીક 
ર્્ક્ષચણક 
 છાત 
વગા 

ચબનઅનામત 
આનથિક ર તે 
નબળો વગા 

ચબન  
અનામત 

May-૧૬ વનરક્ષક કચ્છ ૧૨૩ ૮ ૧૨ ૧૧ ૯ ૮૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨૭ 

     ાટણ  ૨૦ ૦ ૫ ૦ ૨ ૧૩ ૦ ૧ ૦ ૦ ૪ 

    ડાંગ ૫૬ ૦ ૯ ૧૮ ૪ ૨૫ ૦ ૩ ૫ ૧ ૮ 

    વલસાડ ૩૨ ૩ ૧૫ ૬ ૧ ૭ ૦ ૪ ૧ ૦ ૧ 

    નવસાર  ૧૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ 

    સરુત ૬૭ ૧ ૨૬ ૧૭ ૬ ૧૭ ૦ ૮ ૪ ૨ ૫ 

    તા ી ૫૦ ૨ ૭ ૧૩ ૫ ૨૩ ૦ ૨ ૪ ૧ ૭ 

    ભરૂર ૪૩ ૩ ૧૪ ૧૨ ૩ ૧૧ ૦ ૪ ૩ ૦ ૩ 

    વડોદરા ૧૪ ૦ ૫ ૦ ૧ ૮ ૦ ૧ ૦ ૦ ૨ 

    છોટા ઉદેપરુ  ૩૦ ૪ ૦ ૩ ૩ ૨૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૬ 

    દાહોદ  ૮૭ ૫ ૧૬ ૦ ૭ ૫૯ ૧ ૫ ૦ ૧ ૧૭ 

    નમાદા ૭૦ ૨ ૨૩ ૧૭ ૬ ૨૨ ૦ ૭ ૩ ૧ ૬ 

    નડ યાદ ૧૨ ૧ ૦ ૪ ૧ ૬ ૦ ૦ ૧ ૦ ૨ 

    આણદ  ૧૬ ૧ ૧ ૨ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

    અમદાવાદ ૧૫ ૦ ૧ ૨ ૧ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ 

     રંમહાલ ૭૬ ૦ ૩૨ ૨૫ ૭ ૧૨ ૦ ૧૦ ૮ ૨ ૩ 

    મહહસાગર  ૫૨ ૪ ૭ ૨૦ ૫ ૧૬ ૧ ૨ ૬ ૧ ૫ 
    મહસેાણા ૨૫ ૦ ૦ ૧ ૨ ૨૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૭ 

    બનાસકાંઠા ૬૧ ૬ ૩ ૫ ૫ ૪૨ ૨ ૧ ૧ ૧ ૧૩ 

    સાબરકાંઠા  ૧૦૫ ૧૧ ૧૮ ૩૩ ૯ ૩૪ ૩ ૫ ૧૦ ૨ ૧૧ 

    અરવલ્લી ૫૮ ૭ ૧૪ ૧૬ ૫ ૧૬ ૨ ૪ ૫ ૧ ૫ 

    ગાંધીનગર  ૩૧ ૪ ૮ ૦ ૨ ૧૭ ૧ ૨ ૦ ૦ ૪ 

    જુનાગઢ ૧૬૧ ૧૧ ૦ ૧૭ ૧૪ ૧૧૯ ૩ ૦ ૫ ૪ ૩૮ 

    
ગીર 
સોમનાથ  

૧૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૩ 

    જામનગર  ૩૧ ૦ ૦ ૦ ૨ ૨૯ ૦ ૦ ૦ ૦ ૯ 

    ભાવનગર ૧૭ ૦ ૦ ૦ ૧ ૧૬ ૦ ૦ ૦ ૦ ૪ 

    બોટાદ  ૩ ૦ ૧ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

    સરેુન્દ્રનગર  ૩૬ ૧ ૩ ૦ ૨ ૩૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૮ 

    રાજકોટ  ૩૪ ૩ ૦ ૧ ૩ ૨૭ ૧ ૦ ૦ ૧ ૮ 

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

સવંગા 
વન નવભાગ/ 
જજલ્ લાનુંુ ંનામ 

સીધી 
ભરતીથી 
ભરવાની 

કુલ 
જગ્ યા  

કક્ષાવાર જગ્યા  કક્ષાવાર જગ્યા   ્ક  મહહલા  માટે અનામત જગ્યા 

અનુંસુચુરત 
જાનત 

અનુંસુચુરત 
જનજાનત 

સામાજીક 
ર્્ક્ષચણક 
 છાત 
વગા 

ચબનઅનામત 
આનથિક ર તે 
નબળો વગા 

ચબન  
અનામત 

અનુંસુચુરત 
જાનત 

અનુંસુચુરત 
જનજાનત 

સામાજીક 
ર્્ક્ષચણક 
 છાત 
વગા 

ચબનઅનામત 
આનથિક ર તે 
નબળો વગા 

ચબન  
અનામત 

    મોરબી  ૨૯ ૧ ૦ ૬ ૨ ૨૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૬ 

    
દેવભ કનમ 
દ્વ્રારકા  

૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૮ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

    અમરેલી  ૭૭ ૨ ૩ ૨ ૭ ૬૩ ૦ ૧ ૦ ૧ ૨૧ 

     ોરબદંર ૨૦ ૧ ૩ ૦ ૨ ૧૪ ૦ ૧ ૦ ૦ ૪ 

  

* જાહરેાતમા ં દર્ાાવેલ જગ્યા ની સખં્યામા ંવધઘટ થવાની ર્ક્યતા છે. 
 

 

૨. નાગહરકત્વઃ 
ઉમેદવાર (ક) ભારતનો નાગહરક અથવા (ખ) ને ાળનો પ્રજાજન, (ગ) ભતુાનનો 

પ્રજાજન, (ઘ) ભારતમા ં કાયમી વસવાટ કરવાના ઇરાદાથી તા.૦૧/૦૧/૧૯૬૨  હલેા ં
ભારતમા ં આવેલ નતબેટના નનવાાસીત અથવા (ર)  ાહકસ્તાન, બમાા, શ્રીલકંા અને પ કવા 
આહિકન દેર્ો- કેન્દ્યા, યગુાન્દ્ડા, નવયેટનામ, ઝામ્મ્બયા, મલાવી, ઝેર, ઇનથયો ીયા, યનુાઇટેડ 
ર  બ્લલક  ફ ટાન્દ્ઝાનનયાના દેર્ોમાથંી સ્થળાતંર કર  ભારતમા ંકાયમી વસવાટ કરવાના 
ઇરાદાથી આવેલ મ કળ ભારતીય વ્યક્તત,  રંત ુ (ખ)થી (ર) સધુીના પ્રકારમાનંી વ્યક્તત  
ગજુરાત સરકાર  ાસેથી  ાત્રતા પ્રમાણ ત્ર મેળવ્ય ુહોય તો જ નનમંુકં માટે  ાત્ર બનરે્. 

ઉમેદવાર ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગરકરણ અને ભરતી (સામાન્દ્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ના 
નનયમ-૭ હઠેળ કરવામા ંઆવેલ જોગવાઇ મજુબ  ાત્રતા ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

 

૩. ઉંમર અને તેમા ંછુટછાટઃ 
 અરજી લોગ ન કરવાની છેલ્લી તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૬ના રોજ ઉમેદવારે ૧૮ વર્ા પરુા 

કરેલ હોવા જોઇએ અને ૩૩ વર્ા પ કરા કરેલ ન હોવા જોઇએ. 
 ઉંમર અરજી લોગ ન કરવાની છેલ્લી તાર ખના રોજ ગણવામા ંઆવરે્. 
 ઉ લી વયમયાાદામા ંનીરે મજુબની છુટછાટ મળવા ાત્ર છે. 

૩.૧ મ કળ ગજુરાતના અનુંસુ કચરત જાનત, અનુંસુ કચરત જનજાનત, સામાજીક ર્્ક્ષચણક 
ર તે  છાત વગા તથા ચબન અનામત કક્ષાના આનથિક ર તે નબળા ં વગાના 
પરુૂર્ ઉમેદવાર- ૫ વર્ા. 

૩.૨ સામાન્દ્ ય વહ વટ નવભાગના તા.૦૯/૦૪/૧૯૯૭ના ઠરાવની જોગવાઇ મજુબ 
ચબનઅનામત વગાના મહહલા ઉમેદવાર  -   વર્ા. 

૩.૩ મ કળ ગજુરાતના અનુંસુ કચરત જાનત, અનુંસુ કચરત જનજાનત, સામાજીક ર્્ક્ષચણક 
ર તે  છાત વગા તથા ચબન અનામત કક્ષાના આનથિક ર તે નબળા ં વગાના 



Advertisement of Bit Guard.doc  - 3 - 

મહહલા ઉમેદવાર- ૧૦ વર્ા. (આ છુટછાટમા ં મહહલા માટેની ૫ વર્ાની 
છુટછાટનો સમાવેર્ થાય છે). 

૩.૪ માજી સ્નનક અને ઈ.સી. / એસ.એસ.સી.  સહહત-લશ્કરમા ંબજાવેલી સેવા 
( છામા ં છા છ (૬) માસની સેવા કર  હોય) ઉ રાતં ૩ વર્ા. 

૩.૫ સરકારશ્રીના સામાન્દ્ય વહ વટ નવભાગના તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦, 

તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ તથા તા.૧૮/૦૪/૨૦૦૧ના ઠરાવથી ૨૫ રમતો/ ખેલકુદની 
યાદ ને માન્દ્યતા આ વામા ં આવેલ છે. જે ઠરાવની જોગવાઇ  મજુબ 
રમતવીરોને ઉ લી વયમયાાદામા ં ારં વર્ાની છુટછાટ મળરે્. 

૩.૬ ગજુરાત સરકારના કમારાર  ને વયમયાાદામા ં કોઇ ણ પ્રકારની છુટછાટ 
મળવા ાત્ર નથી.  

૩.૭ અનામત વગાના ઉમેદવાર ચબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ તો આવા 
ઉમેદવારને વયમયાાદામા ંછુટછાટ મળરે્ નહીં.  

૩.૮ બધી જ મળવા ાત્ર છુટછાટ ગણત્રીમા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્ાની 
ઉંમર સધુી જ ઉ લી વયમયાાદામા ંછુટછાટ મળરે્. 

 

૪.અ  ર્્ક્ષચણક લાયકાતઃ 
(૧) ઉમેદવાર ઉચ્રત્તર માધ્યનમક ર્ાળા પ્રમાણ ત્ર  ર ક્ષા એર.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) 

અથવા તેની સમકક્ષ સરકારે માન્દ્ય કરેલ ર્્ક્ષચણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇરે્. 
(૨) ઉમેદવાર ગજુરાતી / હહન્દ્ દ  અથવા બન્દ્ ને ભાર્ાનુંુ ંપરુત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 
(૩)  ઉમેદવાર રાજય સરકારના ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગરકરણ  અને ભરતી (સામાન્દ્ ય) 

નનયમો, ૧૯૬૭ અન્દ્ વયે ઠરાવેલી કોમ્ ્ યટુરના ઉ યોગ ગેગેની  ાયાની જાણકાર  
ધરાવતો હોવાનુંુ ં પ્રમાણ ત્ર રજુ કરવાનુંુ ં રહરેે્. સામાન્દ્ ય વહ વટ નવભાગના ં
તા.૧૩/૦૮/૦૮ તથા તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ના સરકાર  ઠરાવ ક્રમાકંઃ સીઆરઆર-૧૦-
૨૦૦૭-૧૨૦૩૨૦-ગ.  મજુબ કોમ્્યટુરના બેચઝક નોલેજનુંુ ંકોઇ ણ તાલીમી સસં્થાનુંુ ં
પ્રમાણ ત્ર/ માકાર્ીટ ધરાવતા હોવા જોઇરે્. નવકલ્ ે, માન્દ્ય યનુનવસરટ  અથવા 
સરકાર માન્દ્ય સસં્થામા ંકોમ્્યટુર જ્ઞાન ગેગેના કોઇ ણ ડ ્લોમા, ડ ગ્રી કે સટીફ કેટ 
કોસા કરેલ હોય તો તેવા પ્રમાણ ત્રો અથવા ડ ્લોમા કે ડ ગ્રી અભ્યાસક્રમમા ં
કોમ્્યટુર એક નવર્ય તર કે હોય તેવા પ્રમાણ ત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અને ૧૨ની 
 ર ક્ષા કોમ્્યટુર નવર્ય સાથે  સાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણ ત્રો માન્દ્ય રહરેે્. આ 
તબકે્ક આવા પ્રમાણ ત્ર ન ધરાવતા ઉમેદવારો  ણ અરજી કર  ર્કરે્.  રંત ુ
નનમં કક મેળવતા ં  હલેા પ્રમાણ ત્ર અચ કક રજુ કરવાનુંુ ં રહરેે્ અન્દ્ યથા નનમં કક 
મેળવવાને  ાત્ર ઠરરે્ નહીં. 
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૪.બ  ર્ાર હરક ધોરણઃ 
 

 અ.જ.જા. નસવાયના અન્દ્ ય 
ઉમેદવારો માટે 

મ કળ ગજુરાત કે્ષત્રના 
અ.જ.જા. ઉમેદવારો માટે 

પરુુર્ મહહલા પરુુર્ મહહલા 
ઉરાઇ  ૧૬૩ સે.મી. ૧ ૦ સે.મી. ૧   સે.મી. ૧૪૫ સે.મી. 
છાતીનો ઘેરાવો 
(ફુલાવ્ યા વગર) 

૭૯ સે.મી. - ૭૯ સે.મી. - 

છાતીનો ઘેરાવો 
(ફૂલાવેલ) 

૮૪સે.મી. - ૮૪ સે.મી. - 

વજન (હક.ગ્રા)  ૫૦ હક.ગ્રા ૪૫ હક.ગ્રા ૫૦ હક.ગ્રા ૪૫ હક.ગ્રા 
 

 

૫.  ગાર ધોરણઃ 
રૂા.૧૦,૦૦૦/- (ફ તસ વેતન) નાણા નવભાગના તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ના ઠરાવ ક્રમાકંઃ 

ખરર/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ ( ાટા -૨)/ ઝ.૧ મજુબ ઉમેદવારને ર્રૂઆતના તબકે્ક રૂા.૧૦,૦૦૦/-ના 
માનસક ફ તસ  ગારથી,  ારં વર્ા માટે સરકારશ્રીના નાણા ં નવભાગના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ના 
ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરર/૨૦૦૨/૫૭/ ( ાટા -૩), ઝ.૧ મજુબની ર્રતો અને બોલી ને આનધન 
નનમં કકં આ વામા ં આવરે્. ર્રતો અને બોલી  આયોગના નોટ સ બોડા ઉ ર તેમજ 
વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in ઉ ર મકુવામા ંઆવેલ છે. ઉમેદવારે  ારં વર્ાની 
સતંોર્કારક સેવા પ કણા કયાાની ખાતર  થયા બાદ ઉ રોકત ઠરાવની જોગવાઇ ને આનધન 
રૂા.૫૨૦૦-૨૦,૨૦૦ (ગે્રડ  ે-૧૮૦૦)ના નનયનમત  ગાર ધોરણમા ંનનમં કકં મળવા ાત્ર થરે્. 

 

 

૬. જાનત પ્રમાણ ત્રઃ 
૬.૧ મ કળ ગજુરાતના અનુંસુ કચરત જાનત અને અનુંસુ કચરત જનજાનતના ઉમેદવારોએ જાનત 

પ્રમાણ ત્ર તથા ચબનઅનામત કક્ષાના આનથિક ર તે નબળા વગાના ઉમેદવારોએ 
ચબનઅનામત કક્ષાના આનથિક ર તે નબળા વગાના સમાવેર્ થતા ગેગેનો સામાજીક 
ન્દ્યાય અને અનધકાર તા નવભાગના તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ના ઠરાવથી નનયત થયેલ 
 હરનર્ષ્ટ-અના નમનુામા ં તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ પ કરા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના 
નાણાકં ય વર્ાની આવકને ધ્યાને લઇ આ વામા ં આવેલ પ્રમાણ ત્ર રજુ કરવાનુંુ ં
રહરેે્. આ  હરનર્ષ્ટ-અના નમનુાનુંુ ં પ્રમાણ ત્ર તા.૦૧/૦૫/૨૦૧૬ના રોજ અથવા 
ત્યારબાદ સક્ષમ સત્તાનધકાર એ આ ેલુ ંહોવુ ંજોઇએ. 

૬.૨ સામાજીક અને ર્્ક્ષચણક  છાત વગાના ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગામા ંસમાવેર્ ન થતો 
હોવા ગેગેનુંુ ં સામાજીક ન્દ્યાય અને અનધકાર તા નવભાગના તા.૦૬/૦૨/૧૯૯૬ના 
ઠરાવથી નનયત થયેલ  હરનર્ષ્ટ-ક અથવા  હરનર્ષ્ટ-૪ના નમનુામા ં
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તા.૩૧/૦૩/૨૦૧૬ના રોજ પ કરા થયેલ ૨૦૧૫-૧૬ના નાણાકં ય વર્ાની આવકને 
ધ્યાને લઇને આ વામા ંઆવેલ પ્રમાણ ત્ર રજુ કરવાનુંુ ંરહરેે્.  

૬.૩ આ  હરનર્ષ્ટ-ક/  હરનર્ષ્ટ-૪ તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૬ના રોજ અથવા ત્યારબાદ સક્ષમ 
અનધકાર એ આ ેલ હોવુ ંજોઇએ તથા તેનો નબંર અને તાર ખ  નલાઇન અરજીમા ં
યોગ્ય જગ્યાએ દર્ાાવવાનો રહરેે્. 

૬.૪ ગેગે્રજીમા ં આ ેલ એનેક્ષર-એ નુંુ ં પ્રમાણ ત્ર માન્દ્ય ગણારે્ નહીં. આવુ ં ગેગે્રજી 
પ્રમાણ ત્ર સામાજીક અને ર્્ક્ષચણક ર તે  છાત વગાની જગ્યા તથા ચબનઅનામત 
જગ્યા માટે  ણ માન્દ્ય ગણવામા ંઆવરે્ નહીં. 

૬.૫  હરચણત મહહલા ઉમેદવારે આવુ ંપ્રમાણ ત્ર તેણીના માતા-ન તાની આવકના આધારે 
રજુ કરવાનુંુ ં રહરેે્.  નતની આવકના આધારે આવ ુ પ્રમાણ ત્ર રજુ કરેલ હરે્ તો 
અરજી રદ કરવામા ંઆવરે્. 

૬.૬ સરકારના પ્રવાતમાન નનયમોનુંસુાર નવધવા મહહલા ઉમેદવારોને  સદંગીમા ંઅગ્રતા 
આ વા માટે તેમને મળેલ કુલ ગણુના ૫ ટકા ગણુ લેચખત  ર ક્ષામા ં ઉમેર  
આ વામા ં આવરે્.  રંત ુ તે એ ભરતી પ્રહક્રયા તથા નનમંુકં સમયે પનુઃ લગ્ન 
કરેલ ન હોવા જોઇએ. 

૬.૭ એથલેહટતસ (ટે્રક અને હફલ્ડ રમતો સહહત), બેડનમન્દ્ટન, બાસ્કેટબોલ, હક્રકેટ, ફૂટબોલ, 
હોક , ક્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેનનસ, વોલીબોલ, ટેનનસ, વેઇટચલફટીંગ, રેસચલિંગ, બોકનસિંગ, 
સાઇકલીંગ, જીમનેસ્ટ ક, જુડો, રાઇફલ શટુીંગ, કબડ્ડ , ખોખો, તીરંદાજી, ઘોડેસવાર , 
ગોળાફેંક, નૌકાસ્ ધાા, ર્તરંજની રમતો- ખેલકકદમા ં રાષ્ટ્ર ય/ આંતરરાષ્ટ્ર યઅથવા 
આંતર યનુનવસરટ  અથવા અચખલ ભારત ર્ાળા સઘં દ્વારા યોજાતી સ્ ધાા મા ં
પ્રનતનનનધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને  સદંગીમા ં અગ્રતા આ વા માટે તેમને 
મેળવેલ ગણુની કુલ સખં્યાના ૫ ( ારં) ટકાથી વધ ુ નહીં તેટલા ગણુ ઉમેર  
આ વામા ં આવરે્. આ માટે ઉમેદવારે સરકારે નક્ક  કરેલ સત્તાનધકાર   ાસેથી 
નનયત કરેલ નમનુામા ં જરુર  પ્રમાણ ત્ર માગંણી થયે ત્યારે રજક કરવાનુંુ ં રહરેે્. 
ગ્રામ્ય/ તાલકુા/ જજલ્લા કક્ષાના સ્ ધાકોને વધ ુગણુભાર મળવા ાત્ર નથી.  

૬.૮ ઉમેદવારે  નલાઇન ફોમા ભરતી વખતે તે  અનામત કક્ષામા ંઅરજી કરવા માગેં 
છે કે ચબન અનામત કક્ષામા ંઅરજી કરવા માગેં છે તે સ્  ષ્ ટ જણાવવુ.ં એક વખત 
 નલાઇન અરજી કયાા બાદ  નલાઇન ફોમામા ં દર્ાાવેલ જાનત/કક્ષામા ં કોઇ ણ 
પ્રકારનો ફેરફાર કર  ર્કારે્ નહીં. જો કોઇ ઉમેદવાર  ાછળથી આ બાબતે રજકઆત 
કરરે્, તો તેની રજકઆત સ્ વીકારવામા ંઆવરે્ નહહ કે તેનો કોઇ પ્રત્ યતુ્તર આ વામા ં
આવરે્ નહહ. (ઉમેદવારોને આ સ કરના ધ્ યાને લઇ તેનુંુ ં અચ કક ણે  ાલન કરવા 
જણાવવામા ંઆવે છે.) 
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૬.૯ ઉમેદવારે અરજી  ત્રકમા ંકોઇ ણ નવગત ખોટ  બતાવેલ હરે્ તો તેનુંુ ંઅરજી ત્રક 
કોઇ ણ તબકકે રદ કરવામા ં આવરે્ તથા તેણે લાયક ધોરણ મેળવેલ હરે્ કે 
ઉમેદવાર  સદંગી  ામેલ હરે્ તો  ણ તેની ઉમેદવાર  રદ ગણારે્. 

૬.૧૦ ફ  ભયાા બાદ ર ફન્દ્ડ મળવા ાત્ર નથી. 
૬.૧૧ ગજુરાત સરકારના કમારાર  આ જાહરેાત સદંભામા ંબારોબાર અરજી કરે ર્કરે્.  રંત ુ

તેની જાણ ઉમેદવારે  ોતાના નવભાગ/ખાતા/કરેર ને હદન-૭મા ંઅચકુ કરવાની રહરેે્. 
જો ઉમેદવારના નવભાગ/ખાતા/કરેર  તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્ લી તાર ખ બાદ 
૩૦ હદવસમા ં અરજી કરવાની  રવાનગી નહ  આ વાની અગ્ર મખુ્ય વન 
સરંક્ષકશ્રીને કરેર ને જાણ કરવામા ં આવરે્ તો તે ની અરજી નામજુંર કર  
ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવરે્.  

૬.૧૨  નલાઇન અરજી કરતી વખતે ઉન્નત વગામા ંસમાવેર્ ન થતો હોવા ગેગેનો નનયત 
સમયગાળાનો અને નનયત નુંમુનાનુંુ ંપ્રમાણ ત્ર ધરાવતા ંન હોય તેવા ઉમેદવારોને 
જનરલ ઉમેદવાર તર કે અરજી કરવા સલાહ આ વામા ંઆવે છે. 

૬.૧૩  માજી સ્નનક માટે કુલ ભરવા ાત્ર જગ્ યાના ં૧૦ ટકા મજુબ જગ્ યા  અનામત છે, જે 
તે કેટેગર  સામે સરભર કરારે્. માજી સ્નનક માટેની અનામત જગ્ યા  માટે જો 
લાયક માજી સ્નનક ઉમેદવાર ઉ લલ ધ ન થાય તો તે જગ્ યા  જે તે કેટેગર ના 
અન્દ્ ય લાયક ઉમેદવારથી ભરવામા ંઆવરે્.  

૬.૧૪ મહહલા  માટેની જગ્ યા  ૩૩ ટકા મજુબ અનામત છે, જે-તે કેટેગર  સામે સરભર 
કરારે્. મહહલા ઉમેદવારો માટેની અનામત જગ્ યાએ જો લાયક મહહલા ઉમેદવાર 
ઉ લલ ધ નહીં થાય તો તે કેટેગર ના પરુૂર્ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવરે્. 

૬.૧૫ એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કર  ર્કરે્. એક કરતા ં વધ ુ અરજીના હકસ્સામા ં ફ  
સહ ત સવા ર તે યોગ્ય ર તે ભરેલી અરજી   ્ક  સૌથી છેલ્લી કન્દ્ફમા થયેલી એક જ 
અરજી માન્દ્ય ગણારે્. તે નસવાયની બધી અરજી  રદ્દ થરે્ અને ભરેલ ફ  ના નાણા ં
 રત મળરે્ નહીં. બાક ની તમામ અરજી  રદ થરે્. એક કરતા ંવધ ુ જજલ્લા માટે 
અરજી કર  ર્કારે્ નહીં.  

૬.૧૬ સીધી ભરતીથી  સદં થનાર તમામ ઉમેદવારોની નનમંુકં પ્રવતામાન નનયમો/ 
 ર ક્ષા નનયમો તથા નીતી નવર્યક હુકમો/ નનયમોને અનુંલુક્ષીને કરવામા ં આવરે્ 
અને તે તમામ જોગવાઇ  ઉમેદવારને બધંનકતાા રહરેે્. વનરક્ષક ભરતી તથા 
 ર ક્ષા નનયમો વન નવભાગની વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in ઉ ર જોઇ 
ર્કારે્. 

૬.૧૭ હદવ્યાગં ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહ . 
૬.૧૮  નલાઇન અરજી કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણ ત્ર જોડવાના નથી. 
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૭. અરજી ફ ઃ 
(૧) ફોમા ભરતી વખતે General કેટેગર   સદં કરેલ હોય તેવા માજી સ્નનક કેટેગર  

નસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ રૂા.૧૦૦/- ર ક્ષા ફ  +  ોસ્ટલ રાજરસની રકમ 
ભરવાની રહરેે્.  

(૨)  જે ઉમેદવારોને ફ  ભરવાની થતી હોય તેવા ઉમેદવારો OJAS  વેબસાઇટ  ર અરજી 
સબમીટ કરે ત્ યારે તે ને ફ  ભરવા માટે  નલાઇન રલણની ત્રણ નકલોની એક 
 ાના ઉ ર નપ્રન્દ્ટ મેળવવાની સરુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ  ાનાની નપ્રન્દ્ટ મેળવી 
લેવાની રહરેે્.  

(૩) ઉમેદવારોએ રલણ સાથે કોઇ ણ કોમ્્યટુરાઇઝ  ોસ્ટ  ફ સમા ં ‘‘વન સરંક્ષક 
(હહસાબ) ગાધંીનગર’’ ના નામથી ભરવાના રહરેે્  ોસ્ટ  ફ સમા ંફ  ભરવાની છેલ્લી 
તા.૦૫/૦૮/૨૦૧૬ ( ોસ્ટ  ફ સના કામકાજના સમય સધુી) તેમજ  ્સા ભયાાની 
 હોંર સારવી રાખવાની રહરેે્ અને  ર ક્ષા સમયે કોલ લેટર સાથે અચકુ સાથે 
લાવવાની રહરેે્. અન્દ્યથા ઉમેદવારને  ર ક્ષામા ં પ્રવેર્ આ વામા ં આવરે્ નહ . 
અન્દ્ય કોઇ ર તે ફ  સ્વીકારવામા ંઆવરે્ નહ . ઉમેદવારને ફ  ભયાા બાદ ૨૪ કલાકમા ં
ઉમેદવારને SMS થી ફ  ભયાાની જાણ કરવામા ં આવરે્. જો SMS ન મળે તો 
તાત્કાલીક જે તે  ોસ્ટ  ફ સનો સ ંકા  કરવો. 

(૪)  ફ  ભયાા બાદ ર ફંડ મળવા ાત્ર નથી. 
(૫) અરજી ફોમામા ંનીરે મજુબની કેટેગર  સીલેતટ કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇ ણ પ્રકારની 

 ર ક્ષા ફ  ભરવાની રહરેે્ નહીં. 
 (ક) અનુંસુચુરત જાનત 

 (ખ) અનુંસુચુરત જનજાનત 

 (ગ) સામાજીક અને ર્્ક્ષચણક ર તે  છાત વગગા 
 (ઘ) ચબન અનામત કક્ષાના આનથિક ર તે નબળા વગા 
 (ર) માજી સ્નનક 

  

 

૮.  સદંગી પ્રહક્રયાઃ 
 આ  ર ક્ષા ક્રમાનુંસુાર બે તબક્કામા ંયોજવામા ંઆવરે્. 

 પ્રથમ તબકકો હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળ  OMR  દ્ધનતથી લેવાનાર લેચખત  ર ક્ષા રહરેે્. 
 બીજો તબક્કો ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ નો રહરેે્. 
 બનેં્ન તબક્કામા ંસફળ થયેલ ઉમેદવારોએ વોકીંગ ટેસ્ટ  સાર કરવાનો રહરેે્. 
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વનરક્ષકની ભરતી લેચખત કસોટ  માટે મા દંડ 

 

 ભરતી માટે લેચખત  ર ક્ષાએ અનનવાયા તવોલીફાઇંગ ટેસ્ટ છે. લેખીત  ર ક્ષા ૧૦૦ 
પ્રશ્નોના હતેલુક્ષી પ્રશ્ન ત્રમા ં MCQ (Multipule choice Question) અને  ્ટ કલ માકા  
ર ડીંગ (OMR)  ધ્ધનતમા ં લેવામા ં આવરે્. જેમા ં દરેક પ્રશ્નના ૨ ગણુ લેખે કુલ ગણુ 
૨૦૦ રહરેે્. સમય ૨ કલાક રહરેે્. ખોટા જવાબ માટે મેળવેણ ગણુમાથંી ૦.૨૫ ગણુ કમી 
કરવામા ં આવરે્. (નેગેટ વ માકીંગ લાગ ુ  ડરે્.) ઉમેદવારે બધા પ્રશ્નના જવાબ 
આ વાના રહરેે્. OMR ર્ીટમા ંસફેદ ર્ાહ  (white ink) નો ઉ યોગ નનરે્ધ છે. જો કોઇ 
ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના જવાબમા ંસફેદ ર્ાહ  (white ink)નો ઉ યોગ કરરે્ તો તે જવાબ 
ખોટો ગણી નેગેટ વ માકાસ આ વામા ંઆવરે્. 

 લેચખત  ર ક્ષાનુંુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી રહરેે્. 
  ર ક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વનરક્ષક વગા-૩ સ્ ધાાત્મક  ર ક્ષા અને સીધી ભરતી નનયમો-

૨૦૧૬ના  હરનર્ષ્ઠ-૧ અનુંસુાર રહરેે્. નવનવધ નવર્યને નીરે મજુબ વેઇટેજ આ વામા ં
આવરે્. 

  નવર્ય ટકા વાર  
સામાન્દ્ય જ્ઞાન, ૨૫ % 

સામાન્દ્ય ગચણત ૧૨.૫ % 

સામાન્દ્ય ગજુરાતી ૧૨.૫ % 

કુદરતી  ર બળો જેવા કે, યાાવરણ તથા ઇકોલોજી, 
વનસ્ નત નવર્યક જ્ઞાન, વન્દ્યજીવ સષૃ્ટ , જળ, જમીન, 
ઔર્નધય વનસ્ નત, કાષ્ટ તથા કાષ્ટ આધાર ત ઉધોગો, 
ભભુૌગોચલક  ર બળો  

૫૦ % 

 

 વનરક્ષક વગા-૩ સ્ ધાાત્મક  ર ક્ષા અને સીધી ભરતી નનયમો-૨૦૧૬ના જણાવ્યાનુંસુાર 
 ર ક્ષા ખડંમા ં નવનવધ ઇલેકટ્રોનનક ઉ કરણો  ર પ્રનતબધં ફરવવામા ં આવેલ છે તથા 
ઉતત અનધનનયમના અનધનનયમ-૧૭મા ંજણાવેલ કારણોસર નનયમ ભગં કરનાર ઉમેદવાર 
સામે આ નનયમમા ંજણાવેલ અનુંસુારની નર્ક્ષાત્મક કાયાવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવરે્. 

 હતેલુક્ષી  ર ક્ષામા ંલઘતુ્તમ લાયક  ધોરણ કુલ ગણુના ૪૦ ટકા ગણુ રહરેે્. ૪૦ ટકા કે 
તેથી વધ ુમાકાથી ઉનત્તણા થયેલ ઉમેદવાર બીજા તબક્કાની ર્ાર હરક યોગ્ યતા (ફ જીકલ 
ટેસ્ ટ) માટે લાયક ગણારે્. પ્રથમ તબક્કાની  ર ક્ષામા ં ઉનતણા થનાર ઉમેદવારો  ્ક  
મેર ટના આધારે આર્રે ૮ ગણા કે તેથી વધ ુ ઉમેદવારોને જરૂર યાત અનુંસુાર બીજા 
તબકકાની ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  માટે બોલાવવામા ંઆવરે્. 

 ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  માટે વહ વટ  અનુંકુુળતા મજુબ કોઇ ણ તાર ખે અને સમયે 
ઉમેદવારોને બોલાવવામા ં આવરે્ અને તે મજુબ ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  માટે 
ઉમેદવારોએ તે ને જણાવવામા ંઆવે તે કેન્દ્ર ખાતે હાજર રહવેાનુંુ ંરહરેે્. 
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 નનયત તાર ખ તથા સમયે, જણાવેલ સ્થળે ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ મા ં ઉ ક્સ્થત નહીં 
રહનેાર ગેરહાજર ઉમેદવારો ભરતી પ્રહક્રયામાથંી ગેરલાયક ઠરરે્. 

 વનરક્ષક ભરતી માટે  સદંગીની મેર ટ જે તે જજલ્લા કક્ષાએ ત્યાર કરવામા ં આવરે્. 
વધમુા ંમેર ટના ધોરણે અગ્રતાક્રમ મજુબ કેટેગર વાર ખાલી જગ્યા ઉ ર જે તે કેટેગર ના 
લાયક ઉમેદવારની નનમંુકં માટે ફાળવવા  સદંગી યાદ  બનાવવામા ંઆવરે્. 

 વનરક્ષક માટે બનેં્ન  ર ક્ષામા ંસફળ ઉમેદવારોએ વોકીંગ ટેસ્ટ આ વાનો રહરેે્. વોકીંગ 
ટેસ્ટ ૪ કલાકમા ં પ કણા કરવાનો રહરેે્. જેમા ં પરુૂર્ ઉમેદવારે ૨૫ હક.મી તથા મહહલા 
ઉમેદવારે ૧૪ હક.મી ગેતર રાલવાનુંુ ંરહરેે્. 

 આ જગ્યા   ર નનમંુકં માટે કોઇ મૌચખક ઈન્દ્ટરવ્ય ુ / રૂબરૂ મલુાકાત રાખવામા ં
આવનાર નથી.  

 ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ મા ં સફળ થયેલ ઉમેદવારોને તે ના અસલ દસ્તાવેજોની 
રકાસણી માટે જણાવેલ સમયે અને સ્થળે અચકુ હાજર રહવેાનુંુ ંરહરેે્. ગેરહાજર રહનેાર 
ઉમેદવારો ભરતી પ્રહક્રયામાથંી ગેરલાયક ઠરરે્. 

 ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ ના ધોરણો ‘વનરક્ષક વગા-૩ સ્ ધાાત્મક  ર ક્ષા અને સીધી ભરતી 
નનયમો-૨૦૧૬’ના  હરનર્ષ્ઠ-૨ અનુંસુાર નીરે મજુબ રહરેે્. 
 

પરુુર્ ઉમેદવારો માટે 
 

અ.ન.ં ર્ાર હરત  ક્ષમતા ત સોટ ની 
નવગત 

સમય અને મા  
પરુૂર્ ઉમેદવાર 
માજી સ્નનક નસવાય 

માજી સ્નનક પરુૂર્ 
ઉમેદવાર 

૧ ૧૬૦૦ મીટર દોડ.. ૬.૦૦ નમનનટ ૬.૩૦ નમનનટ  
૨ ઊંરોકુદકો ૪ ફુટ ૩ ઇંર  ૪ ફુટ  
૩ લાબંોકુદકો ૧૫ ફુટ  ૧૪ ફુટ  
૪ પલુઅ્ સ (હથેળ   ોતાની 

બાજુુ઼ રહ ેતે ર તે) 
 છામા ં છા ૮ 
વખત 

 છામા ં છા  ૮ 
વખત 

૫ રસ્સા રઢ  ૧૮ ફુટ  ૧૮ ફુટ  
     

મહહલા ઉમેદવારો માટે 
 

અ.ન.ં ર્ાર હરત  ક્ષમતા ત સોટ ની નવગત સમય અને મા  માજી સ્નનક 
મહહલા ઉમેદવાર 

૧ ૮૦૦ મીટર દોડ. ૪ નમનનટ ૪.૨૦ નમનનટ  
૨ ઊંરોકુદકો ૩ ફુટ  ૨ ફુટ ૯ ઇંર 
૩ લાબંોકુદકો ૯ ફુટ  ૮ ફુટ  
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અગત્ યની સરુના  
(૧) સ્ ધાાત્મક લેચખત  ર ક્ષા તથા ર્ાર હરત  યોગ્ યતા ત સોટ  માટેના કોલલેટરમા ંદર્ાાવેલ નનયત 

હદવસે દર્ાાવેલ સમયે-સ્થળે આ વાની રહરેે્. કોઇ ણ ઉમેદવાર એક કરતા ં વધ ુ સ્થળે 
ર્ાર હરક યોગ્યતા કસોટ  આ ી ર્કરે્ નહીં. 

(૨) ર્ાર હરક યોગ્ યતા કસોટ  દરમ્ યાન થયેલ કોઇ ણ ર્ાર હરક ઇજા અથવા અન્દ્ ય હાનન માટે 
વળતર આ વામા ંઆવરે્ નહ . 

(૩) વનરક્ષક માટે  સદંગીની મેર ટ જે તે જજલ્ લા કક્ષાએ ત્યાર કરવામા ં આવરે્. વધમુા ં
મેર ટના ધોરણે અગ્રતાક્રમ મજુબ કેટેગર વાર ખાલી જગ્ યા ઉ ર જે તે કેટેગર ના લાયક 
ઉમેદવારની નનમંુકં માટે ફાળવવા  સદંગી યાદ  બનાવવામા ંઆવરે્. 

(૪) આ ભરતી રાજય સરકારશ્રી દ્વારા નામ. સનુપ્રમ કોટામા ં દાખલ કરવામા ં આવેલ 
એલ. ી.એ.નબંર ૧૪૧ર૪-૧૪૧ર  /ર૦૧ર ના આખર  ચકુાદાને આધીન  રહરેે્. 
 

૯. સામાન્દ્ ય સરુના ઃ- 
(૧)  ર ક્ષા કાયાક્રમ ગેગેની તાર ખ તથા  ર ક્ષા  સ્ થળ/ કેન્દ્ ર ગેગેની માહહતી હવે  છ  

જાહરે કરવામા ંઆવરે્. 
(૨)  સદરહુ ભરતી સબંધંી તમામ સરુના / નવગતો વખતોવખત 

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ  રથી જોતા રહવેા સરુના આ વામા ંઆવે છે. 
(૩) ઉમેદવારે નનયત અરજી ત્રકમા ંભરેલ નવગતો, ર્્ક્ષચણક લાયકાત, કોમ્્યટુરની જાણકાર , 

ઉંમર, જાનત, માજી સ્નનક વગેરે સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા માટે આખર  ગણવામા ં આવરે્ 
અતે તેના પરુાવા  જીલ્ લા  સદંગી સનમનત/ખાતા દ્વારા માગંવામા ંઆવે ત્ યારે અસલમા ં
રજુ કરવાના રહરેે્, અન્દ્ યથા અરજી ત્રક જે તે તબકકે રદ ગણવામા ંઆવરે્. 

(૪) આ સવંગાની ભરતી પ્રહક્રયામા ંઆખર   સદંગી  ામેલ ઉમેદવાર નનમંુકં સત્તાનધકાર  
ઠરાવે તે ર્રતોને આનધન નનમંુકં મેળવવાને  ાત્ર ઠરરે્. 

  

(૫)  ોતે આખર   સદંગી યાદ મા ં સમાનવષ્ ટ થવા માત્રથી સબંનંધત જગ્ યા ઉ ર નનમંુકં 
મેળવવાનો દાવો કરવાને હકકદાર થરે્ નહ . નનમંુકં કરનાર સત્તાનધકાર ને એવી 
ખાતર  થાય કે જાહરે સેવા માટે તે ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગરકરણ અને ભરતી 
(સામાન્દ્ ય) નનયમો ૧૯૬૭ થી ઠરાવેલ નનયમોનુંસુાર અને આ જગ્ યાના પ્રવતામાન ભરતી 
નનયમો અનુંસુાર યોગ્ ય જણાતો નથી. તો તે તબકકે આ ઉમેદવારને નનમંુકં ન 
આ વાનો નનણાય લઇ ર્કરે્ અને આ બાબતે નનમંુકં સત્તાનધકાર નો નનણાય આખર  
ગણારે્. 

(૬) આ ભરતી પ્રહક્રયા વનરક્ષક સવંગાના પ્રવતામાન ભરતી નનયમો અને ભરતી  ર ક્ષા 
નનયમોને સપં કણા ણે આનધન રહરેે્. 

(૭) આ જાહરેાત કોઇ ણ કારણોસર રદ કરવાની કે તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે જગ્ યા ની 
સખં્ યામા ં વધ-ધટ કરવાની આવશ્ યકતા ઉભી થરે્ તો તેમ કરવાનો ખાતાને સપંણુા 

http://ojas.guj.nic.in/
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હકક/અનધકાર રહરેે્. અને આ માટે કારણો આ વા બધંાયેલ રહરેે્ નહ . તેમજ તેવા 
સજંોગોમા ંભરેલ અરજી અને  ર ક્ષા ફ   રત મળવા ાત્ર થરે્ નહ .  

(૮) નીરે દર્ાાવ્યા મજુબની અરજી  રદ કરવામા ંઆવરે્. 
 (આ યાદ  માત્ર ઉદાહરણ સ્વરૂ ે છે. જે સપં કણા નથી.) 

(૧)  નલાઇન મસુદ્દા મજુબ અરજી કરેલ ન હોય, 

(૨) અરજીમા ંદર્ાાવેલ નવગતો અધ કર  કે અસગંત હોય, 

(૩) અરજીમા ંઉમેદવારે સહ  કે  ાસ ોટા  સાઇઝનો ફોટો અ લોડ કરેલ ન હોય, 

(૪) અરજી ફેતસ થી, ઇ-મેઇલથી અથવા  ોસ્ટથી મોકલાવેલ હોય, 
(૫) ચબનઅનામત વગાના ઉમેદવારે પ કરેપ કર  ફ  ન ભરેલ હોય, 
(૬) અનુંસુ કચરત જાનત, અનુંસુ કચરત જનજાનત, સામાજીક ર્્ક્ષચણક  છાત વગા, ર્ાર હરક 

ખોડ-ખા ંણ ધરાવતા ઉમેદવાર તેમજ માજી સ્નનક તે ની કેટેગર  ગેગેનુંુ ં
પ્રમાણ ત્ર ધરાવતા ન હોય, 

(૭) સામાજીક ર્્ક્ષચણક  છાત વગાના ઉમેદવાર જાહરેાતમા ં દર્ાાવેલ સમયગાળાનુંુ ં
ઉન્નત વગામા ં સમાવેર્ થતો ના હોવા ગેગેનુંુ ં નોન-હક્રમીલીયર પ્રમાણ ત્ર 
ધરાવતા ન હોય, 

 
(૯) નવભાગ જે કોઇ ઉમેદવારને- 

૧) તેને ઉમેદવાર  માટે કોઇ ણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે મડંળના 
અધ્યક્ષ, સભ્ય અથવા કોઇ અનધકાર   ર પ્રત્યક્ષ કે  રોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો 
પ્રયાસ કરવા માટે, 

(૨) બીજાનુંુ ંનામ ધારણ કરવા માટે, 
(૩) બીજા  ાસે  ોતાનુંુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે, 
(૪) બનાવટ  ખોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે રેડા કરવામા ં આવ્યા હોય તેવા 

દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર નત આરરવા માટે, 
(૫) યથાથા અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહ તી છુ ાવતા હોય તેવા નનવેદનો 

કરવા માટે, 
(૬)  ર ક્ષા માટે તેની ઉમેદવાર ના સબંધંમા ંઅન્દ્ય કોઇ અનનયનમત અથવા અયોગ્ય 

સાધનનો આશ્રય લેવા માટે, 
(૭)  ર ક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉ યોગ કરવા માટે એટલે કે અન્દ્ય 

ઉમેદવારની ઉત્તરવહ માથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઇડ, કા લી કે તેવા કોઇ ણ 
છા ેલા કે હસ્તચલચખત સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતરીત દ્વારા નકલ કરવા કે 
ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની ગેરર તી   ્ક  કોઇ ણ ગેરર નત આરરવા માટે, 

(૮) લખાણોમા ં અમ્શ્લલ ભાર્ા અથવા બીભત્સ બાબત સહ તની અપ્રસ્તતુ બાબત 
લખવા માટે, 
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(૯) OMR (ઉત્તર ત્ર)મા ં  ોતાની  ળખસ કરક કોઇ ણ પ્રકારની નનર્ાની, લખાણ, 
આલ્ફાબેટ, ચરહ્ન કે જેનાથી  ળખ પ્રસ્થાન ત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે, 

(૧૦)  ર ક્ષા ખડંમા ંઅન્દ્ય કોઇ ર તે ગેરવતાં કકં કરવા માટે, 
(૧૧)  ર ક્ષાના સરંાલન કરવા માટે મડંળે રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતર  ર તે 

હરેાન કરવા અથવા ર્ાર હરક ર તે ઇજા કરવા માટે, 
(૧૨) પ કવાવતર ખડંોમા ં નનહદિષ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોઇ ણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન 

કરવા માટે અથવા આવા પ્રસગેં મદદગીર  કરવા માટે, અથવા 
(૧૩)  ર ક્ષા માટે તેને  રવાનગી આ તા ં તેના પ્રવેર્ ત્રમા ં આ વામા ં આવેલી 

કોઇ ણ સરુનાનો ભગં કરવા માટે દોર્ીત ઠયાા હોય તો અથવા દોનર્ત હોવાનુંુ ં
જાહરે કયુા હોય તો તે ફોજદાર  કાયાવાહ   ાત્ર થવા ઉ રાતં, (ક) મડંળ, તે જે 
 ર ક્ષાનો ઉમેદવાર હોય તે  ર ક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી ર્કરે્, અથવા (ખ) 
(૧) મડંળ, સીધી  સદંગી માટે લેવાની કોઇ ણ  ર ક્ષામા ંબેસવામાથંી અથવા 
કોઇ ણ રૂબરૂ મલુાકાતમાથંી, અથવા (૨) રાજ્ય સરકાર,  ોતાના હળેઠની 
કોઇ ણ નોકર માથંી કાયમી ર તે અથવા નનહદિષ્ટ મદુ્દત માટે ગેરલાયક/ બાકાત 
કર  ર્કરે્. 

(૧૪) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્દ્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્દ્ય 
સરકાર / અધા સરકાર / સરકાર હસ્તકની સસં્થા  દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય  ણ 
ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને ગેરલાયકાતનો સમય રાલ ુ હરે્ તો આવા 
ઉમેદવારની અરજી આ ોઆ  રદ થવાને  ાત્ર બનરે્. 
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અરજી કરવાની ર ત 

 

ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીરે મજુબના સ્ ટે  (૧) થી (૧ર) અનુંસુરવાના રહરેે્. કન્દ્ ફરમેર્ન 
નબંર મળ્યા  છ  જ અરજી સપંણુા ર તે ભરાયેલ ગણારે્. 
આ જાહરેાતના સદંભામા ં એન.આઇ.સી.ની https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ મારફત 
 નલાઇન જ અરજી સ્ વીકારવામા ં આવરે્. ઉમેદવારે જાહરેાતમા ં દર્ાાવ્ યા મજુબ 
તાર ખઃ૧૧/૦૭/૨૦૧૬ (૧૪.૦૦ કલાકથી) થી તાર ખઃ૦૨/૦૮/૨૦૧૬ (સમય રાત્રીના ૧૧.૫૯ 
કલાક સધુી) દરમ્ યાન વેબસાઇટ  ર અરજી ત્રક ભર  ર્કરે્. ઉમેદવારે, 

(૧) સૌ પ્રથમ કોમ્ ્ યટુરમા ંઇન્દ્ ટરનેટમા ંવેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in  ર જવુ.ં હવે 

(ર)  “Apply on line” Click કરવાથી ભરવા ાત્ર જગ્ યાનો જાહરેાત ક્રમાકં, નામ અને અરજી 
કરવાની મદુતની નવગત દેખારે્.  

(૩)  અરજી કરવા ઇચ્ છતા ઉમેદવારે જગ્ યા  સદં કરેથી તેની નીરે “Apply now”  ર click 
કરવાથી Application Format દેખારે્. Application Format મા ંસૌપ્રથમ “Personal 

Details” ઉમેદવારે ભરવી (અહ  લાલ ફંુદડ  (*) નનર્ાની હોય તેની નવગતો ફરજીયાત 
ભરવાની રહરેે્.)  

(૪)  Personal Details ભરાયા બાદ “Educational Details” ભરવા માટે “Educational 

Details”  ર Click કરવ.ુ  

( )  હવે ઉમેદવારે  ર ક્ષા કેન્દ્ ર (exam centre)  ર Click કરવુ.ં અહ   સદંગીના  ર ક્ષા 
કેન્દ્ રની નવગત  સદં કરવી.    

(૬)  તેની નીરે “Self declaration”  મા ંYes/No  ર Click કરવ.ુ  

(૭)  હવે “Save”  ર Click કરવાથી તમાર  અરજીનો online સ્ વીકાર થરે્. અરજીના 
સ્ વીકારથી આ નો “Application Number” generate થરે્. જે ઉમેદવારે નોંધી લેવાનો 
અને સારવીને રાખવાનો રહરેે્.  

(૮)  હવે  ેજના ઉ રના ભાગમા ં Upload Photograph  ર Click કરો અહીં તમારો 
application number type કરો અને તમાર  Birth date type કરો. ત્ યારબાદ ok  ર 
Click કરવ.ુ અહીં photo અને signature upload કરવાના છે. (photo નું ુ મા  ૫ 
સે.મી. ઉંરાઇ અને ૩.૬ સે.મી.  હોળાઇ અને signature નું ુમા  ૨.૫ સે.મી. લબંાઇ 
અને ૭.૫ સે.મી.  હોળાઇ રાખવી.) photo અને signature upload કરવા સૌપ્રથમ 
તમારો photo અને signature jpg format મા ં (15 kb) સાઇઝથી વધારે નહહ તે ર તે 
computer મા ંહોવા જોઇએ) “browse” button  ર Click કરો. અને Choose File ના 
સ્ ક્ર નમાથંી જે ફાઇલમા ં jpg format મા ં તમારો photo store થયેલ છે. તે ફાઇલને 
Select કરો અને Open Button ને Click કરો. હવે “browse” button ની બાજુમા ં

http://ojas.guj.nic.in/
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“Upload” button  ર click કરો. જેથી બાજુમા ંતમારો photo દેખારે્. હવે આ જ ર તે 
signature  ણ upload કરવાની રહરેે્.  

(૯)  હવે  ેજના ઉ રના ભાગમા ં “Confirm Application”  ર Click કરો અને 
“Application Number” તથા Birth Date Type કયાા બાદ ok  ર Click કરવાથી 
બે (૨) બટન (૧) application preview (૨) Confirm Application દેખારે્. ઉમેદવારે 
application preview  ર Click કર   ોતાની અરજી જોઇ લેવી અરજીમા’ સધુારો 
કરવાનો જણાય તો edit application ઉ ર Click કર ને સધુારો કર  લેવો. અરજી 
Confirm કયાા  હલેા કોઇ ણ પ્રકારનો સધુારો થઇ ર્કરે્.  રંત ુઅરજી Confirm થયા 
બાદ કોઇ ણ પ્રકારનો સધુારો ર્કય બનરે્ નહ . જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય 
તો જ Confirm Application  ર Click કરવ.ુ Confirm Application  ર Click 
કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો જીલ્ લા  સદંગી સનમનતમા ંonline સ્ વીકાર થઇ જરે્. અહીં 
“Confirm Number” Generate થરે્. જે હવે  છ ની બધી જ કાયાવાહ  માટે જરૂર  હોઇ 
ઉમેદવારે સારવવાનો રહરેે્. “Confirm Number” નસવાય કોઇ ણ  ત્રવ્ યવહાર કે 
 ર ક્ષાને લગતી કોઇ ણ કાયાવાહ  કર  ર્કારે્ નહ . આ નબંર ભનવષ્ યમા ંઆ જાહરેાતના 
સદંભામા ં જીલ્ લા  સદંગી સનમનત સાથેના કોઇ ણ  ત્રવ્ યવહારમા ં સદંભા તર કે 
દર્ાાવવાનો રહરેે્.  

(૧૦)  હવે Print Application  ર Click કરવુ ં અહીં તમારો “Confirm Number” ટાઇ  
કરવાનો અને Print  ર Click કર  અરજીની નકલ કાઢ  સારવી રાખવી  

(૧૧)  અરજી Confirm થયેથી તરુત જ અરજીમા ં દર્ાાવેલ મોબાઇલ નબંર ઉ ર SMS મળરે્ 
આ ના મોબાઇલ નબંર ઉ ર સનમનત દ્વારા આ જાહરેાત સદંભે SMS થી જાણ કરવામા ં
આવરે્.  

(૧ર )  આ જાહરેાત સબંનંધત  ર ક્ષા અને  સદંગી નપ્ર ક્રયા સદંભાની તમામ સરુના  આ ે 
અરજીમા ં દર્ાાવેલ મોબાઇલ નબંર ઉ ર જ SMS થી જાણ કરવામા ં આવરે્ જેથી આ 
 સદંગીની પ્રહક્રયા પણુા થાય નહ  ત્ યા ંસધુી આ નો મોબાઇલ નબંર બદલવો નહ . અન્દ્ યથા 
 ર ક્ષા સબંનંધત સરુના  આ ને નહ  મળે તો જીલ્ લા  સદંગી સનમનતની જવાબદાર  રહરેે્ 
નહ . 
આ જાહરેાતમા ં દર્ાાવેલ જગ્ યાના ભરતી નનયમો અન્દ્ વયે ર્્ક્ષચણક લાયકાત, વયમયાાદા, 

વયમયાાદામા ં છુટછાટ,  ર ક્ષા ફ  અને  ર ક્ષાને લગતી  સદંગીની  ધ્ ધનતની અને જાહરેાતની 
અન્દ્ ય તમામ નવગતો https://ojas.gujarat.gov.in ઉ ર જોવા મળરે્. ઉમેદવારે  નલાઇન 
અરજી ત્રકમા ંબતાવેલી કોઇ  ણ નવગત અને ઉમેદવારે નનમંુકં સત્ તાનધકાર  સમક્ષ રજુ કરેલ 
જન્દ્ મ તાર ખ, ર્્ક્ષચણક લાયકાત, વય, જાનત, અન્દ્ ય લાયકાતોને લગતા પ્રમાણ ત્રો ભનવષ્ યમા’ 
જે તે તબકકે નનમંુકં અનધકાર  દ્વારા રકાસણી દરમ્ યાન ખોટા માલમુ  ડરે્ તો તેની સામે 
યોગ્ ય કાયદેસરની કાયાવાહ  કરવામા ં આવરે્. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર  નનમંુકં 
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સત્ તાનધકાર /સનમનતના  રામર્ામા ં રદ કરવામા ં આવરે્. તેમજ આવા ઉમેદવારની જો 
 સદંગી/નનમંુકં થયેલ હરે્ તો સબંનંધત કરેર  દ્વારા જીલ્ લા  સદંગી સનમનતના  રામર્ામા ં
કોઇ ણ તબકકે રદ કરવામા ંઆવરે્. આ સવંગાની સીધી ભરતી પ્રહક્રયા સપંણુા  ણે ગજુરાત 
મલુ્ ક  સેવા વગરકરણ અને ભરતી (સામાન્દ્ ય) નનયમો ૧૯૬૭ અને વખતો વખત તેમા ંથયેલ 
સધુારા અને તે અન્દ્ વયે આ સવંગોના ભરતી નનયમો/ ર ક્ષા નનયમોને આનધન રહરેે્. આ 
જગ્ યાની ભરતી પ્રહક્રયાના અનુંસુધંાને આ જાહરેાતમા ંકોઇ ણ ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની 
આવશ્ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો જીલ્ લા  સદંગી સનમનતને સપંણુા હકક/અનધકાર રહરેે્ 
અને જીલ્ લા  સદંગી સનમનત આ માટે કારણો આ વા બધંાયેલ રહરેે્ નહ . 
 
  

(આર.સી.નમસ્ત્રી) 
 સભ્ય સચરવ વનરક્ષક સનમનત 

અને  
મખુ્ ય વન સરંક્ષક, વહ વટ, 
ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર  

તાર ખઃ ૦૮/૦૭/ર૦૧૬  
સ્ થળઃ- ગાધંીનગર 
  


