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અગ્ર મુખ્ય વન સંર�કશ્રી અન ેહેડ ઓફ ફોરસે્ટ ફોસ�, 

ગુજરાત રાજય, અરણ્� ભવન, સેકટર-૧૦,ગાંધીનગર 

ફોન નં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૪૧૧૮ 

�હેરાત ક્રમાંકઃ FOREST/202223/1 : 

અગ્ર મુખ્ય વન સંર�ક અન ેહેડ ઓફ ફોરસે્ટ ફોસ�, ગુજરાત રા�, ગાંધીનગરના િનયંત્રણ હેઠળના જુદા- 

જુદા િજલ્લા ખાતેની િવભાગીય કચરેીઓની નીચ ેદશા�વેલ વનર�ક, વગ�-૩ સંવગ�ની ખાલી જગ્યાઓ પર િનમણૂંક 

માટે ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અર�ઓ મંગાવવામા ંઆવ ેછે.  

ઉમેદવારોએ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર તાઃ.૦૧/૧૧/૨૦૨૨(૧૫-૦૦ કલાકથી) 

તાઃ.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ (સમય રાિત્રના ૨૩-પ૯ કલાક) સુધી ઓનલાઇન અર� કરવાની રહેશ.ે 

૧. જગ્યાઓની િવગતો :- િજલ્લાવાર, કેટેગરીવાઇઝ ભરવાની જગ્યાઓની િવગતો નીચ ેમજુબ છે. 

ક્રમ િજલ્લાનુ  

નામ 

કુલ 
જગ્યાઓ 

ક�ાવાર જગ્યાઓ ક�ાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહીલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ મા� 
સૈિનક માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ િબન 

અનામત 
આ.ન.વ. અ.�િત અ.જ.�િત સા.શ.ૈપ િબન 

અનામત 
આ.ન.વ. અ.�િત અ.જ.�િત સા.શ.ૈપ 

૧ અમદાવાદ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨ અમરલેી ૭૦ ૩૫ ૭ ૮ ૦ ૨૦ ૧૧ ૧ ૨ ૦ ૬ ૭ 

૩ આણંદ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૪ અરવલ્લી ૧૪ ૯ ૧ ૪ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૫ કચ્છ ૩૬ ૧૫ ૨ ૬ ૫ ૮ ૩ ૦ ૦ ૧ ૧ ૨ 

૬ ખેડા ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૭ ગાંધીનગર ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૮ ગીર સોમનાથ ૧૦ ૭ ૧ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૧ 

૯ છોટા ઉદેપુર ૪૭ ૧૯ ૪ ૪ ૯ ૧૧ ૬ ૧ ૧ ૨ ૩ ૪ 

૧૦ �મનગર ૯ ૬ ૦ ૧ ૦ ૨ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૧ જુનાગઢ ૧૪૬ ૭૬ ૧૨ ૧૮ ૧ ૩૯ ૨૨ ૨ ૫ ૦ ૧૧ ૧૧ 

૧૨ ડાંગ ૪૩ ૫ ૩ ૨ ૨૨ ૧૧ ૧ ૦ ૦ ૬ ૨ ૩ 

૧૩ તાપી ૫૬ ૨ ૫ ૪ ૨૭ ૧૮ 

 

૦ ૧ ૦ ૮ ૫ ૫ 

૧૪ દાહોદ  ૪૮ ૫ ૪ ૬ ૧૮ ૧૫ ૧ ૧ ૦ ૫ ૪ ૪ 

https://ojas.gujarat.gov.in/ojas3/Home.aspx
https://ojas.gujarat.gov.in/ojas3/Home.aspx
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ક્રમ િજલ્લાનુ  

નામ 

કુલ 
જગ્યાઓ 

ક�ાવાર જગ્યાઓ ક�ાવાર જગ્યાઓ પૈકી મહીલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ મા� 
સૈિનક માટે 
અનામત 
જગ્યાઓ િબન 

અનામત 
આ.ન.વ. અ.�િત અ.જ.�િત સા.શ.ૈપ િબન 

અનામત 
આ.ન.વ. અ.�િત અ.જ.�િત સા.શ.ૈપ 

૧૫ નમ�દા ૩૭ ૧૨ ૩ ૫ ૧૩ ૪ ૩ ૦ ૦ ૩ ૦ ૩ 

૧૬ નવસારી ૨ ૦ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૭ પાટણ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૧૮ પંચમહાલ ૩૮ ૧૪ ૩ ૪ ૮ ૯ ૪ ૦ ૧ ૧ ૨ ૩ 

૧૯ પોરબંદર ૬ ૪ ૦ ૧ ૦ ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૦ બનાસકાંઠા ૨૩ ૧૬ ૨ ૩ ૨ ૦ ૫ ૦ ૦ ૦ ૦ ૨ 

૨૧ ભાવનગર ૬૧ ૩૮ ૫ ૪ ૦ ૧૪ ૧૨ ૧ ૧ ૦ ૪ ૫ 

૨૨ ભ�ચ ૧૫ ૧ ૨ ૧ ૯ ૨ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૧ 

૨૩ મિહસાગર ૩૦ ૭ ૩ ૧ ૧૫ ૪ ૨ ૦ ૦ ૩ ૧ ૨ 

૨૪ રાજકોટ ૧ ૦ ૦ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

૨૫ વડોદરા ૨૩ ૬ ૧ ૨ ૭ ૭ ૧ ૦ ૦ ૨ ૧ ૧ 

૨૬ વલસાડ ૨૯ ૯ ૧ ૨ ૧૨ ૫ ૨ ૦ ૦ ૪ ૧ ૨ 

૨૭ સાબરકાંઠા ૩૭ ૧૮ ૨ ૪ ૧૦ ૩ ૫ ૦ ૧ ૨ ૦ ૨ 

૨૮ સુરત ૨૮ ૧ ૨ ૦ ૧૪ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૩ ૨ 

૨૯ સુરને્દ્રનગર ૬ ૩ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૮૨૩ ૩૦૯ ૬૩ ૮૯ ૧૭૬ ૧૮૬ ૮૪ ૭ ૧૧ ૪૩ ૪૪ ૬૧ 

નોધંઃ-  �હેરાતમા ંદશા�વેલ જગ્યાઓની સંખ્યામા ંવધઘટ થવાની શ�તા રહેશે. 

૨.       નાગિરકતા :-    

ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગ�કરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ 
મજુબની પાત્રતા ધરાવતો હોવો જોઇએ 

૩.  ઓનલાઇન અર� પત્રક :-  

(૧)  ઉમદેવાર ેઉપર �હેરાતમા ંદશા�વેલ �લ્લાઓ પૈકી કોઇપણ એક �લ્લા માટે, એક જ અર� કરવાની 

રહેશ.ે ઉમેદવાર એક કરતા ંવધુ �લ્લાઓ માટે અર� કરી શકશ ેનિહ. 
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(૨) જો કોઇ અનામત વગ�ના ઉમેદવાર ેએક થી વધુ અર�ઓ કરલે હશે, તો તે ઉમેદવારની છેલ્લી કન્ફમ� 

થયેલ અર� માન્ય રાખી અન્ય અર�ઓ રદ ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૩) જો કોઇ િબન અનામત વગ�ના ઉમદેવાર ેએક થી વધુ અર�ઓ કરલે હશે, તો તે ઉમદેવારની જ ેછેલ્લી 

કન્ફમ� થયેલ અર� સાથ ે િનયત ફી ભરલે હશે તે અર� માન્ય રાખી અન્ય અર�ઓ રદ ગણવામા ં

આવશ.ે 

(૪) જો કોઇ િબન અનામત વગ�ના ઉમેદવાર ેએક થી વધુ અર�ઓ કરલે હશ ેઅન ેતેની છેલ્લી કન્ફમ� થયેલ 

અર� સાથ ેિનયત ફી ભરલે નિહ હોય, તો તેણ ેભરલે અન્ય અર�ઓ પૈકી જ ેઅર� ફોમ� સાથ ેિનયત 

ફી ભરલે હોય તેવી છેલ્લે કન્ફમ� થયેલી અર� માન્ય ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૫) જો ઉમેદવાર ેએકથી વધુ અર� સાથ ેફી ભરલે હશે તો ફી રીફંડ કરવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(૬)  સામાન્ય વહીવટ િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ (ભાગ-૧) તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪, 

ઠરાવ નં- સીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ-૨ તા.૦૨/૦૯/૨૦૨૦ અન ેવખતો-વખતના ઠરાવ/પિરપત્રોની 

જોગવાઇઓ ધ્યાન ે લઇન,ે મિહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ રાખવામા ં આવેલ છે. મિહલાઓની 

અનામત જગ્યાઓ માટે લાયક મિહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્ધ નિહ થાય તો, તેની જગ્યા જ ેતે સંબિધત ક�ા 

(Category) ના પ�ુષ ઉમેદવારન ેફાળવી શકાશ.ે 

(૭) સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨-૦૧-૨૦૧૮ ના �હેરનામા ં હેઠળ વગ�-૩ સંવગ�ની જગ્યાઓમા ંમા� 

સૈિનક માટે િનયમાનુસાર ૧૦% જગ્યા અનામતની જોગવાઇ કરલે છે. મા� સૈિનક કેટેગરીમા ંપસંદ થયેલા 

ઉમેદવારોન ેતેઓની સંબંિધત ક�ા (Category) સામ ેસરભર કરવામા ંઆવશ.ે મા� સૈિનકની અનામત 

જગ્યા માટે લાયક મા� સૈિનક ઉમદેવાર નિહ મળે તો તે જગ્યા જ ેતે સંબંિધત ક�ા (Category) ના 
અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમદેવારોથી ભરવામા ંઆવશ.ે મા� સૈિનક ઉમદેવારો કે જઓેએ જળ, વાય ુઅન ે

ભૂિમની આમ� ફોસ�સમા ંઓછામા ંઓછા છ માસની સેવા કરી હોય અન ેમા� સૈિનક તરીકેનુ ંસ�મ 
અિધકારીનુ ંઓળખકાડ� અન ે િડસ્ચાજ� બુક ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયા�દામા ં તેઓએ બ�વેલ 

ફરજનો સમયગાળો ઉપરાંત ત્રણ વષ� સુધીની છુટછાટ મળશ.ે મા� સૈિનક તરીકેની ફરજ ચાલુ હોય 

તેવા ઉમેદવારો િનવૃિ�નુ ંએક વષ� બાકી હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવારી નોધંાવી શકશ.ે 

૪. અર�/પરી�ા ફી :-  
 િબન અનમાત પુ�ષ અને મિહલા ઉમદેવારો અર�/ પરી�ા ફી નીચેના બે િવકલ્પ પૈકી કોઇ પણ રીતે 
ભરી શકે છે. 

(૧) પોસ્ટ ઓિફસમાં:  
સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર ેભરવાની થતી ફી સંદભ� “Print Challan” ઉપર િ�લક કરીને િપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ 

કાઢવાની રહેશે. આ િપ્રન્ટેડ ચલણની નકલ લઇને ન�કની કોમ્પ્યટુર સુિવધા ધરાવતી પોસ્ટ ઓિફસમાં જવાનુ ં
રહેશે. પોસ્ટ ઓિફસમાં �.૧૦૦/- ફી + પોસ્ટલ સિવ�સ ચાજ� તા: ૧૮/૧૧/૨૦૨૨ (પોસ્ટ ઓિફસના કામકાજના સમય 
સુધી) ભરવાની રહેશે અને ફી ભયા� અંગેનું ચલણ મેળવવાનું રહેશ.ે આ ચલણ તથા Confirm થયેલ અર�પત્રક 
ઉમેદવાર ેપોતાની પાસે સાચવીને રાખવાના રહેશે અને �ાર ેભરતી સિમિત અથવા બોડ�  �ારા મગંાવવામાં આવ ે
ત્યાર ેજ અર�પત્રક િબડાણો સિહત તથા ફી ભરલેા ચલણની નકલ સાથે રજુ કરવાના રહેશે.  
(૨) ઓનલાઇન ફી:  

ઓનલાઇન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Challan” પર િ�લક કરવું અને િવગતો ભરવી અન ે ત્યાં “Onine 
Payment of Fee” ઉપર િ�લક કરવું. ત્યારબાદ આપેલ િવકલ્પોમાં Net Banking, Card Payment અથવા Other 
Payment Mode ના િવકલ્પમાથંી યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફી જમા થયા બાદ 
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આપની ફી જમા થઇ ગયી છે તેવું Screen પર લખાયેલુ આવશે અને E-receipt મળશ,ે જનેી Print કાઢી લેવી. જો 
પ્રક્રીયામાં કોઇ ખામી હશે તો Screen પર આપની ફી ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. 

ઉપર જણાવેલ િવકલ્પ િસવાય અન્ય કોઇ રીતે ફી સ્વીકારવામા ંઆવશ ેનિહ. ઉમદેવાર ેફી ભયા� બાદ 

આ ફી નુ રીફંડ મળવાપાત્ર નથી. તેમજ આ ભરલે ફી અન્ય કોઇ પરી�ા માટે અનામત તરીકે રાખવામા ંઆવશ ે

નહી.ં પરી�ા ફી ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફી ભયા� વગરની અર� માન્ય રહેશ ેનિહ. તથા “General" કેટેગરી 
Select  કરનાર ઉમેદવારો ફી ભરવાની િનયત સમયમયા�દામા ંપરી�ા ફી નહી ંભર ેતો તેવા ઉમેદવારોનુ ંઅર� 
ફોમ� કોઇપણ �તની �ણ કયા� વગર ભરતી સિમિત �ારા ‘‘રદ’’ ગણવામા ંઆવશ.ે 

(૧)  િબન અનામત વગ�ના ઉમેદવારોએ અર�/પરી�ા ફી પેટે �.૧૦૦/- + સિવ�સ ચાજ�સ ભરવાના રહેશ.ે 

(૨)  અર� ફોમ�મા ંનીચ ેમજુબની કેટેગરી પસંદ કરનાર ઉમદેવાર ેકોઇપણ પ્રકારની પરી�ા ફી ભરવાની રહેશ ે

નિહ. 

(ક)   અનસુુિચત �િત (SC) 

(ખ)  અનુસિુચત જન�િત (ST) 

(ગ)  સામા�ક અન ેશૈ�િણક રીતે પછાત વગ� (SEBC) 

(ઘ)  આિથ�ક રીતે નબળા વગ� (EWS) 

(ચ)  મા� સૈિનક (Ex. Service Man) તમામ કેટેગરીના 

(૩) અનામત વગ�ના ઉમેદવાર જો િબન અનામત જગ્યા માટે અર� કર ેતો અર� ફી ભરવાની રહેશ ેનિહ. 

(૪) અનામત વગ�ના ઉમેદવારો ઉપર �હેરાતમા ંજ ેિજલ્લાઓમા ંઅનામત જગ્યા દશા�વેલ ના હોય ત્યા િબન 

અનામત જગ્યા માટે અર� કરી શકશ ેઅન ેતેઓને પસદંગી માટે િબન અનામતના ધોરણો લાગુ પડશ.ે 

(૫) �હેરાતમા ંમિહલા ઉમદેવારો માટે જગ્યાઓ અનામત દશા�વેલ ના હોય તો પણ જ ેતે કેટેગરીમા ંમિહલા 

ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૨-૦૯-૨૦૨૦ ના ઠરાવ અનુસાર 

અનુસિુચત �િત, અનસુુિચત જન�િત, સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ�ની મિહલા અનામત જગ્યાઓ 

માટે આ કેટેગરીની મિહલાઓ અન્યોન્ય સ્પધા� કરી શકશ ેનિહ. ઉપરાંત સામાન્ય વગ�ની મિહલાઓ પણ 

આરિ�ત જગ્યાઓ સામ ેસ્પધા� કરી શકશ ેનિહ. �ાર ેસામાન્ય કેટેગરીની મિહલાઓ માટેની જગ્યાઓ 

માટે તમામ કેટેગરીની મિહલાઓ સ્પધા� કરી શકશ.ે 

(૬)  �હેરાતમા ંજ ેતે કેટેગરીમા ંકુલ જગ્યાઓ પૈકી મિહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય 
ત્યાર ેમિહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ િસવાયની બાકી રહેતી જગ્યાઓ ફ� પ�ુષ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, પ�ુષ તેમજ મિહલા ઉમેદવારો અર� કરી શકે છે. આ જગ્યાઓ 

પર પ�ુષ તેમજ મિહલા ઉમદેવારોની પસંદગી માટે િવચારણા થઇ શકે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ જગ્યાઓ પૈકી 
૦૩ જગ્યા મિહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંતુ બાકી રહેતી ૦૭ જગ્યા સામ ેમિહલા ઉમદેવાર પણ 
પસંદગી પામી શકે છે) 

(૭)   �હેરાતમા ંમાત્ર મિહલા ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત હોય તો પણ જ ે તે કેટગરીમા ંપ�ુષ 

ઉમેદવારો પણ અર� કરી શકે છે કેમ કે, જ ેતે કેટગરીમા ંમિહલા ઉમદેવાર ઉપલબ્ધ ના થાય તો આ 
જગ્યાઓ ઉપર પસદંગી માટે જ ેતે કેટગરીના પ�ુષ ઉમેદવારોની પણ િવચારણા થઇ શકે છે પરંતુ જો 
માત્ર મિહલાઓ માટે અનામત હોય અન ેતે જગ્યાઓ ઉપર જટેલી સંખ્યામા ંમિહલા ઉમેદવારો પસંદગી 
પામ ેતો તેઓને પ્રથમ િવચારણામા ંલેવાના થશ ેઅન ેજો પુરતી મિહલા ઉમદેવારો ઉપલબ્ધ ના થાય તો 
તેટલી જગ્યાઓ માટે જ ેતે કેટગરીના પ�ુષ ઉમેદવારોની િવચારણા કરી શકાશ.ે   

૫. વય મયા�દા :- 
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ઉમેદવારની ઉંમર �હેરાતમા ંદશા�વેલ ઓનલાઇન અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તારીખના રોજ ગણવામા ં
આવશ.ે આ તારીખે ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વષ�થી ઓછી ના હોવી જોઇએ અન ે(સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ િવભાગના 

ઠરાવ ક્્રમાકં:સીઆરઆર/ ૧૧/ ૨૦૨૧/ ૪૫૦૯૦૦/ ગ.૫, તા:૨૯/ ૦૯/ ૨૦૨૨ની જોગવાઇ અનુસાર સીધી ભરતી 

માટેની ઉપલી વયમયા�દામા ંએક વષ�ની છૂટછાટ સાથ)ે ૩૪ (ચોત્રીસ) વષ�થી વધુ ન હોવી જોઇએ.  

�હેરાતમા ંદશા�વેલ ઉપલી વયમયા�દામા ંનીચ ેમજુબ છુટછાટ મળવાપાત્ર છે. 

૧  અનામત વગ� (અનુસિુચત �િત / અનુસિુચત જન�િત 

/સામાિજક અન ેશૈ�િણક પછાત વગ� / આિથ�ક રીતે 

નબળા ંવગ�) ના પ�ુષ ઉમેદવારો  

પાચં વષ� (વધુમા ંવધુ ૪૫ વષ�ની મયા�દામા)ં 

૨ અનામત વગ� (અનુસિુચત �િત / અનસુુિચત જન�િત 

/સામાિજક અન ેશૈ�િણક પછાત વગ� / આિથ�ક રીતે 

નબળા ંવગ�) ના મિહલા ઉમદેવારો 

દસ વષ� (આ છુટછાટમા ંમિહલા માટેની છુટછાટ 

કે જ ેપાંચ વષ�ની છે, તેનો સમાવેશ થઈ �ય છે, 

વધુમા ંવધુ ૪૫ વષ�ની મયા�દામા ંછુટછાટ મળશ.ે) 

 ૩ સામાન્ય વગ�ની મિહલા ઉમેદવારોન ે પાચં વષ� (વધુમા ંવધુ ૪૫ વષ�ની મયા�દામા)ં 
૪ મા� સૈિનક ઉમેદવારો Gujarat Ex-servicemen (Recruitment to State Civil 

Services and Posts) Rules, 2018 ના પેરા-૫(એ) �જુબ 
“For appointment to any vacancy in class-3 and 
class-4 posts in Gujarat Government, an 
ExServiceman shall be allowed to deduct the 
period of actual military service from his actual age 
and if the resultant age does not exceed the 
maximum age limit prescribed for the post for 
which he is seeking appointment by more than 
three years, he shall be deemed to satisfy the 
condition regarding age limit” 

૫ �જુરાત �લુ્ક� સેવા વગ�કરણ અને ભરતી (સામાન્ય) 

િનયમો, ૧૯૬૭ ના િનયમ-૭ ની જોગવાઇ અ�સુાર 

અગાઉથી �જુરાત સરકારની સેવામા ંહોય તેવા 

ઉમેદવારોને 

છુટછાટ મળવાપાત્ર રહેશ ેનિહ. 

૬ રમતવીર સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૫-૦૨-૧૯૮૦, 

તા.૦૧-૦૮-૧૯૯૦ અન ેતા.૦૫-૧૨-૨૦૦૬ ના ઠરાવો 
મજુબ પાત્રતા ધરાવતા રમતવીરોન ે ઉપલી 
વયમયા�દામા ંપાચં વષ�ની છુટછાટ મળશ.ે 

૬. શૈ�િણક લાયકાત :- 

(૧)  ઉમેદવાર ઉચ્ચ�ર માધ્યિમક શાળા પ્રમાણપત્ર પરી�ા એચ.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની સમક� 

સરકારશ્રી માન્ય શૈ�િણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇશ.ે 

(૨)   ઉમેદવાર ગુજરાતી, િહન્દી અથવા બં� ેભાષાનુ ંપુરતંુ �ાન ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

૭. શારીિરક ધોરણ :-   

ઉમેદવાર નીચ ેદશા�વેલ ન્યુન�મ શારીિરક ધોરણ ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
પુ�ષ ઉમદેવારો 

વગ� ઉંચાઇ છાતી (ન્યનતમ) વજન 

ફુલાવ્યા વગર ફુલાવેલ 
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મૂળ ગજુરાતના અનુસૂિચત જન�િત 
ઉમેદવારો માટે 

૧૫૫ 
સેન્ટીમીટર 

૭૯ 
સેન્ટીમીટર 

૮૪ 
સેન્ટીમીટર 

૫૦ 
િકલોગ્રામ 

ઉમેદવાર (ગજુરાતના અનુસૂિચત જન�િત 

િસવાયના) માટે 

૧૬૩ સેન્ટીમીટર ૭૯ સેન્ટીમીટર ૮૪ સેન્ટીમીટર ૫૦ િકલોગ્રામ 

• છાતીનો ફુલાવો ઓછામા ંઓછો ૫ (પાચં) સેન્ટી મીટર હોવો જ�રી છે 
 

મિહલા ઉમદેવાર 

વગ� ઉંચાઇ વજન 

મુળ ગુજરાતના અનુસિૂચત જન �િત ઉમેદવારો માટે ૧૪૫ સેન્ટીમીટર ૪૫ િકલોગ્રામ 

ઉમેદવાર (ગુજરાતના અનુસિૂચત જન �િત િસવાયના) 
 

૧૫૦ સેન્ટીમીટર ૪૫ િકલોગ્રામ 

(૧)  ઉમેદવાર નીચ ેજણાવેલ કોઇપણ શારીિરક ખામી ધરાવતા હોય તો તેઓન ેશારીિરક રીતે અયોગ્ય 

ગણવામા ંઆવશ.ે 

(1) નોક ની (Knock Knee) (2) પીઝીયન ચેસ્ટ (Pigeon Chest) (3) સ્ક્ર�વન્ટ આઇ (Squint Eye) (4) ફ્લેટ ફ�ટ (Flat 

Feet) (5) વેર�કોઝ વેઇન્સ (Varicose Veins) (6) હ�મર ટોસ (Hammer Toes) (7) ફ્ર�કચરડ લીમ્બ (Fractured Limb) 

(8) ડ�ક�ઇડ ટ�થ (Decayed Teeth) (9) કલર બ્લાઇન્ડનેસ (Colour Blindness) (10) કોમ્�િુનક�બલ/ સ્ક�ન ડ�સીઝ 
(Communicable/ Skin Disease) 
(૨)   SHAPEI Means 

S   સાઇકોલો�જકલ (Psychological) 

H  હ�યર�ગ (Hearing) 

A  એપેન્ડ�ઝ (Appendage) 

P  ફ��કલ ક�પેસીટ� ફોર નોમર્લ વકર્  (Physical capacity for normal work) 

E  આઇ સાઇટ (Eye Sight) 

I    મતલબ ક� સામાન્ય વ્યવસાિયક કાય� કરવા માટ� ઉપર દશાર્વેલ દર�ક �ક્રયાઓ માટ� બધી ર�તે સ�ંણૂર્ 

ર�તે યોગ્ય હોવો જોઇએ. (mean fit in all respects to perform normal professional functions under each of the 
above mentioned heads) 
(૩)    ઉમેદવાર નોક-� ૂટંણ (Knock Knee), ફ્લેટ �ટ (Flat Foot) �વી સ��કલ િવ�ૃિતઓથી �કુ્ત અને તેઓને 

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

૮. કોમ્પ્યુટરન ુ�ાન :-  

ઉમેદવાર ગુજરાત મુલ્કી સેવા વગ�કરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) િનયમો, ૧૯૬૭, સામાન્ય વહીવટ 

િવભાગના તા.૧૩/૦૮/ ૨૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/ ૦૩/ ૨૦૧૬ ના ઠરાવ નંબરઃસીઆરઆર/ ૧૦/ ૨૦૦૭/ 

૧૨૦૩૨૦/ ગ-પ, થી ન�ી કરલે અભ્યાસક્રમ મજુબ કોમ્પ્યટુર અંગેનુ ંબેિઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનું 

કોઇપણ તાલીમી સંસ્થાનુ ંપ્રમાણપત્ર/ માક�શીટ ધરાવતા હોવા જોઇશ.ે અથવા સરકાર માન્ય યુિનવિસ�ટી 

અથવા સંસ્થામા ં કોમ્પ્યુટર �ાન અંગેના કોઇપણ ડીપ્લોમા/ં ડીગ્રી કે સટ�િફકેટ કોષ� કરલે હોય તેવા 
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પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની પરી�ા કોમ્પ્યટુરના િવષય સાથ ેપાસ કરલે હોય તેવા 

પ્રમાણપત્રો ધરાવતા હોવા જોઇએ. 
ઉમેદવાર ેઉપર મજુબ કોમ્પ્યુટરની બેઝીક નોલેજની પરી�ા પાસ કયા�નુ ંઆવુ ંપ્રમાણપત્ર િનમણુંક 

મેળવતા ંપહેલા િનમણુંક સ�ાિધકારી સમ� અચકુ રજુ કરવાનુ ંરહેશ ેઅન્યથા િનમણુંક સ�ાિધકારી આવા 
િકસ્સામા ંજ ેતે ઉમેદવારની પસંદગી ‘‘રદ’’ કરી શકશ.ે  

૯. અનુસુિચત �િત / અનુસુિચત જન�િત /સામાિજક અને શૈ�િણક પછાત વગ� / આિથ�ક રીતે નબળાં વગ� :-  

(૧)   મુળ ગુજરાતના અનુસિુચત �િત, અનુસિુચત જન�િત, સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ� અન ેઆિથ�ક 

નબળા ંવગ�ના ઉમેદવારોન ેજ અનામત વગ�ના ઉમદેવાર તરીકે લાભ મળશ.ે 

(૨)   અનુસિુચત �િત, અનુસિુચત જન�િત, સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ� અન ેઆિથ�ક નબળા ંવગ� પૈકી 

ઉમેદવાર જ ેવગ�ના હોય તેની િવગતો અર� પત્રકમા ંઅચુક આપવાની રહેશ.ે 

(૩)  ઉમેદવાર અર�પત્રકના સંબિધત કોલમમા ંજ ેતે અનામત ક�ા દશા�વેલ નિહ હોય તો પાછળથી અનામત 

વગ�ના ઉમેદવાર તરીકેનો લાભ મેળવવાનો હ� દાવો માન્ય માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(૪)  સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોના િકસ્સામા ં તેઓનો સમાવશે “ઉ�ત વગ�મા ંનિહ થતો 

હોય” તો જ તેઓન ેઅનામતનો લાભ મળવાપાત્ર થશ.ે 

(૪)(અ)  સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવાર ેસામાિજક ન્યાય અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૭-૦૪-

૨૦૧૦ ના ઠરાવથી નવા િનયત કરાયેલ ગુજરાતી નમુના “પિરિશ�-૪” મજુબન ુ ઉ�ત વગ�મા ં

સમાવેશના થતો હોવા અંગેન ુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરવાન ુ રહેશ.ે (િનયત નમૂનો 

https://sje.gujarat.gov.in/downloads/noncreamylayercerti.pdf પરથી મેળવી શકાશ.ે) 

(૪)(બ) વધુમા ંજ ેઉમેદવાર ેસામાિજક ન્યાય અિધકારીતા િવભાગના તા.૧૮-૦૮-૨૦૧૭ ના ઠરાવ અનુસાર 

“Annexure-A” મજુબન ુપ્રમાણપત્ર રજુ કરલે હોય તો તેવા િકસ્સામા ં તેઓની પસંદગી સદરહુ 

પ્રમાણપત્રની સ�મ સ�ાિધકારી �ારા ખરાઇન ેઆધીન રહેશ.ે 

(૪)(ક) સામાિજક ન્યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૬-૦૪-૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાંક 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ મજુબ ઉ�ત વગ�મા ંસમાવશે નિહ થવા અંગેના પ્રમાણપત્ર (Non 

Creamy Layer Certificate) ની મહ�મ અવિધ ઇસ્ય ુથયા વષ� સિહત ત્રણ નાણાકીય વષ�ની રહેશ.ે 

(એટલે કે આવ ુપ્રમાણપત્ર સંબિધત �હેરાત માટે અર� કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમા ંએટલે કે, 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૦થી તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ દરમ્યાન ઇસ્ય ુકરાયેલ હોવ ુજોઇએ તો જ માન્ય રાખવામા ં

આવશ ેઅન ેતેઓને વયમયા�દામા ંછુટછાટ અન ેકેટેગરીની અનામત જગ્યાનો લાભ મળશ.ે અન્યથા 
તેઓ સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે ઉમદેવારી નોધાવી શકશ ેઅન ેતે િકસ્સામા ંવયમયા�દામા ં
છુટછાટ, પરી�ા ફી માથંી મુિ� તેમજ અનામત જગ્યા ઉપર પસંદગીનો લાભ મળવાપાત્ર થશ ેનિહ.  

(૪)(ડ)  પરિણત મિહલા ઉમેદવારોએ આવ ુપ્રમાણપત્ર તેમના માતાિપતાની આવકના સંદભ�મા ંરજુ કરવાન ુ

રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની આવકના સંદભ�મા ંરજુ કરલે હશે તો તેઓની અર� 

ર� કરવામા ંઆવશ.ે 

(૪)(ઇ)  સામાિજક શૈ�િણક પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે જ ેઉ�ત વગ�મા ં
સમાવેશ નિહ થવા અંગેન ુપ્રમાણપત્રની િવગતો જણાવેલ હોય તેની જ નકલ ભરતી પ્રિક્રયામા ં
ડો�ુમ�ટ વેરીિફકેશનના તબ�ે રજુ કરવાન ુરહેશ.ે જો આવા પ્રમાણપત્રોમા ંભુલ હોવાના કારણ ે
ઉમેદવાર �હેરાતની છેલ્લી તારીખ બાદન ુનવ ુપ્રમાણપત્ર મેળવ ેતો પણ સામાિજક શૈ�િણક રીતે 

https://sje.gujarat.gov.in/downloads/noncreamylayercerti.pdf
https://sje.gujarat.gov.in/downloads/noncreamylayercerti.pdf
https://sje.gujarat.gov.in/downloads/noncreamylayercerti.pdf
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પછાત વગ�ના ઉમદેવાર તરીકે પાત્ર થવા માટે ઓનલાઇન અર�મા ંજણાવેલ પ્રમાણપત્ર જ માન્ય 
રહેશ.ે 

(૪)(ઈ)  ઉ�ત વગ�મા ંસમાવશે ના થતો હોવા અંગેન ુપ્રમાણપત્ર આપવા માટે છ માપદંડ ધ્યાન ેલેવાય છે. 
પ્રમાણપત્રની અવિધ હવે ત્રણ વષ� માટે છે પરંતુ ઉ� માપદંડ પૈકી કોઇપણ માપદંડમા ંઆ અવિધ 
દરિમયાન ફેરફાર થાય તો તેની સ્વૈિચ્છક �હેરાત સંબિધત ઉમેદવાર ેતથા તેના માતાિપતા/વાલીએ 

ઉમેદવાર ેતથા તેના માતાિપતા/વાલીએ સ્વયમ સંબિધત સ�ાિધકારીન ેતેમજ તેના �ારા પ્રમાણપત્ર 

કોઇ ફેરફાર કરવામા ંઆવે તો તેની �ણ કરવાની રહેશે અન ેઉમેદવાર/તેના માતાિપતા/તેના વાલી 

આવી �હેરાત નિહ કરીન ેકોઇ પણ િવગતો છુપાવશ ેતો તેઓ કાયદેસરની કાય�વાહીન ેપાત્ર બનશ.ે 

અન ેતેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ રદ કરવા પાત્ર થશ.ે ઉ�ત વગ�મા ંસમાવશે નિહ થવા અંગેના 
પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેના કોઇપણ માપદંડમા ં ફેરફારની સ્વૈિચ્છક �હેરાત કરવાની જવાબદારી 
ઉમેદવાર/ માતા-િપતા /વાલીની વ્યિ�ગત રીતે અન ેસંયુ� રીતે રહેશ.ે 

(૫)  જ ે િજલ્લાઓમા ંઆિથ�ક રીતે નબળા વગ�ના ંઉમદેવારો માટે અનામત જગ્યાઓ દશા�વેલ છે તે 
િજલ્લાઓ માટે આિથ�ક રીતે નબળા વગ� ના ં ઉમેદવારોએ સામા�ક ન્યાય અન ે અિધકારીતા 
િવભાગના તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ ઇડબ્યએુસ/ ૧૨૨૦૧૯/ ૪૫૯૦૩/અની જોગવાઇ 

મજુબ થી િનયત થયેલ નમનુા (અગં્ર�ેમા ંએને�ર - KH (Certificate for Economically Weaker 

Sections) અથવા ગુજરાતીમા ંપિરિશ�-ગ (આિથ�ક રીતે નબળા વગ� માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર) ના 

નંબર અન ેતારીખ ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશા�વવાના રહેશ.ે 

(૫)(અ)  આ પ્રમાણપત્ર આ ઓનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તારીખ (તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨) સુધીમા ંઇસ્ય ુ

કરાયેલ હશ ેતો જ માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેઅન્યથા તે માન્ય રાખવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(૫)(બ)  સામા�ક ન્યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃઇડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ, 

તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ની જોગવાઇ મજુબ આિથ�ક રીતે નબળા વગ� (EWS) માટેના પાત્રતા પ્રમાણપત્રો 

ઇસ્ય ુ થયા તારીખથી ત્રણ વષ� સુધી માન્ય ગણવામા ં આવશ.ે પરંતુ તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯ થી 

તા.૧૨/૦૯/૨૦૧૯ સુધી ઇસ્ય ુથયેલ EWS પ્રમાણપત્રની વધારલે અવિધનો લાભ લેવા માટે ઉમેદવાર ે
તેના કુટંુબની આવકમા ંવધારો થયો નથી અન ેરા� સરકારના અનામતના હેતુ માટે ન�ી થયેલ 
પાત્રતાના માપદંડ મજુબ લાયક ઠર ેછે તેવી બાંહેધરી ઉ� ઠરાવ સાથનેા પરીિશ�થી િનયત કયા� 
મજુબના નમનૂામા ંઆપવાની રહેશ.ે 

(૫)(ક)  ભરતી સિમિત / બોડ� �ાર ેઆિથ�ક રીતે નબળા વગ� માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર મગંાવ ેતે સમયે 

ઉમેદવાર ેપ્રમાણપત્રની સાથ ેઆ બાંહેધરી રજૂ કરવાની રહેશ.ે આ જોગવાઇના દુ�પયોગ બદલ 

અનામતનો લાભ રદ થવા પાત્ર છે અન ેઉમેદવાર ેકાયદેસરની કાય�વાહીન ેપાત્ર બન ેછે. જથેી વધારલે 
અવિધનો લાભ લેતા અગાઉ ઉમેદવારોએ ઉ� ઠરાવની તમામ જોગવાઇઓનો અભ્યાસ કરી લેવા 
જણાવવામા ંઆવે છે. 

(૫)(ડ)  તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૯ સુધી ઇસ્ય ુથયેલ ews પ્રમાણપત્રની વધારલે અવિધ સંદભ� રજૂ કરવાની બાંહેધરીનો 

િનયત નમનૂો https://sje.gujarat.gov.in/downloads/gr_26062020_a.pdf  પરથી મેળવી શકાશ.ે 

અન્યથા તેઓ જનરલ-સામાન્ય કેટેગરીના ંઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોધંાવી શકશ ેઅન ેતે િકસ્સામા ં

વયમયા�દા, પરી�ા ફી માંથી મુિકત તેમજ અનામત જગ્યા પર પસદંગીનો મળવાપાત્ર થશ ેનિહ. 

(૬)   અનામત વગ�ના તમામ ઉમેદવારોએ �િત અંગેન ુપ્રમાણપત્ર ગુજરાત સરકાર �ારા વખતો વખતો િનયત 

કરલે નમુનામા ંમેળવેલ હોવ ુજોઇએ.ે 

https://sje.gujarat.gov.in/downloads/gr_26062020_a.pdf
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(૭)  સરકારશ્રીની પ્રવત�માન જોગવાઇઓ અનુસાર અનામત ક�ાના ઉમેદવારો િબનઅનામત વગ�ના 

ઉમેદવારોની સાથ ે િનયત ધોરણો (અથા�ત વયમયા�દા, અનુભવની લાયકાત, િબન અનામત વગ�ના 

ઉમેદવારો માટે અપનાવેલ હોય તેના કરતા વધુ િવસ્તૃત કરલે અન્ય �ેત્ર) મા ંછુટછાટ લીધા િસવાય 

પોતાની ગુણવતાના આધાર ેપસંદગી પામ ેતો િબનઅનામત જગ્યાની સામ ેગણતરીમા ંલેવાના થાય છે. 

(૮)  ઉમેદવાર ેઅર�મા ં�િત અંગે જ ે િવગત દશા�વેલ હશ ે તેમા ંપાછળથી ફેરફાર કરવાની િવનંતી માન્ય 

રાખવામા ંઆવશ ેનિહ. જો કોઇ ઉમેદવાર ે િનયત સમયગાળા દરિમયાન ઇસ્ય ુથયેલ િનયત નમુનાન ુ
પ્રમાણપત્ર રજુ કરલે નિહ હોય તો તેઓની અર� અમાન્ય ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતેઓન ેિબનઅનામત 
જગ્યા સામ ેપણ િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશ ેનિહ. 

૧૦. પગાર ધોરણ :- 

(અ) ઉમેદવારન ેસરકારશ્રીના નાણા િવભાગના તા.૧૬/ ૦૨/ ૨૦૦૬, તા.૨૯/ ૦૪/ ૨૦૧૦, તા.૦૬/ ૧૦/ 

૨૦૧૧ તથા ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ ઝ.૧ તા.૨૦/ ૧૦/ ૨૦૧૪ તેમજ ઠરાવ ક્રમાકંઃ ખરચ/ 

૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટ�-૨) / ઝ.૧ તા.૨૦/ ૧૦/ ૨૦૧૫ ના તથા છેલ્લે તા.૧૮/ ૦૧/ ૨૦૧૭ ના ઠરાવ 

ક્રમાકંઃ ખરચ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/(પાટ�-૨)/ ઝ.૧ અન્વય ેસરકારશ્રીની વખતો – વખતની જોગવાઇઓ 

અનુસાર પ્રથમ પાંચ વષ� માટે પ્રિત માસ માટે ૧૯,૯૫૦/- િનયત િફક્સ પગારથી િનમણુંક આપવામા ં

આવશ.ે 

(બ)     નાણા િવભાગના ઠરાવ ક્રમાકંઃખરચ/ ૨૦૦૨/ ૫૭/ (પાટ�-૩)/ ઝ-૧ તા.૨૮/ ૦૩/ ૨૦૧૬ મા ંદશા�વેલ 
બોલીઓ અન ે શરતોન ે આિધન િનમાયેલ સદરહુ ઉમેદવારોન ે પાંચ વષ�ના અંતે તેની સેવાઓ 
સંતોષકારક જણાયેથી સંબંિધત કચેરીમા ંજ ેતે સમયના સરકારશ્રીના િનયમોનુસાર મળવાપાત્ર પગાર 
ધોરણ (સાતમા પગાર પંચ મજુબ પ ેમટે� ીક્સ લેવલ-૧ ના ૧૮૦૦૦-૫૬૯૦૦) મા ંિનયિમત િનમણુંક 

મેળવવાન ેપાત્ર થશ.ે 

(ક)  સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૩/ ૧૦/ ૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃસીઆરઆર/ ૧૧/ ૨૦૧૫/ 

૩૧૨૯૧૧/ગ.૫ અન ેવખતો-વખતની જોગવાઇઓન ુપાલન કરવાન ુરહેશ.ે 

(ડ)  આ બાબતે નામ. સુપ્રીમ કોટ�મા ંદાખલ થયેલ SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 

ના ચુકાદાન ેઆધીન રહેશ.ે 

૧૧. શૈ�િણક લાયકાત/ વયમયા�દા/વધારાની લાયકાત/પ્રમાણપત્રોની અવિધ માટે િનધા�િરત તારીખ :- 

ઉમેદવારોની શૈ�િણક લાયકાત, વયમયા�દા, નોન-ક્રીમીલેયર સટ�ફીકેટ અન ેઆિથ�ક રીતે નબળા 
વગ� માટે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર અન્ય જ�રી લાયકાત માટે સદરહુ સંવગ�ની અર� કરવાની છેલ્લી તારીખની 
િસ્થિતન ેધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશ.ે 

૧૨. પસંદગી પ્રિક્રયા :-  

   ઉમેદવારોની પસંદગી પ્રિક્રયા ક્રમાનુસાર ૨ (બે) તબ�ામા ંયોજવામા ંઆવશ.ે 

·         પ્રથમ તબકકો હેતુલ�ી પ્ર�ોવાળી OMR પ�િતથી લેવાનાર લેિખત પરી�ા રહેશ.ે 

·         બીજો તબ�ો શારીિરક �મતા કસોટીનો રહેશ.ે 

·         બં� ેતબ�ામા ંસફળ થયેલ ઉમેદવારોએ વોકીગં ટેસ્ટ પાસ કરવાનો રહેશ.ે 

(૧) લેિખત પરી�ાના માપદંડ 

(I) ભરતી માટે લેિખત પરી�ા અિનવાય� છે. આ લેિખત પરી�ામા ંMCQ (Multipule choice 
Question) પ્રકારના ૧૦૦ પ્ર�ો રહેશ ેઅન ેસદરહુ લેિખત પરી�ા ઓપ્ટીકલ માક� રીડીગં 
(OMR) પધ્ધિતથી લેવામા ંઆવશ.ે લેિખત પરી�ામા ં૨ ગુણના ૧૦૦ પ્ર�ો લેખે કુલ ૨૦૦ 
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ગુણની રહેશ ે અને પરી�ાનો  સમય ૨ કલાક રહેશ.ે દરકે ખોટા જવાબ માટે મેળવેલ 

ગુણમાંથી ૦.૨૫ ગુણ (૦.૨૫ % ન�હ પરં� ુ૦.૨૫ �ણુ) કમી કરવામા ંઆવશ.ે (નેગેટીવ 

માક�ંગ લાગુ પડશ.ે) O.M.R. શીટમા ંસફેદ શાહી (white ink) નો ઉપયોગ કરી શકાશ ે

નિહ. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્ર�ના જવાબમા ંસફેદ શાહી (white ink) નો ઉપયોગ કરશ ે

તો તે જવાબ ખોટો ગણી નેગેટીવ માક�સ આપવામા ંઆવશ.ે 

(II)  લેિખત પરી�ાનુ ંમાધ્યમ ગુજરાતી રહેશ.ે 

(III)  લેિખત પરી�ાનો અભ્યાસક્રમ વનર�ક વગ�-૩ ના The Forest Guard, Class-III, 

Competitive Examination For Direct Recruitment Rules, 2016 ના પિરિશ�-૧ અનુસાર 

રહેશ ેઅને લે�ખત પરી�ામાં િવિવધ િવષયન ેનીચ ેમજુબ વેઇટેજ આપવામા ંઆવશ.ે 
ક્રમ િવષય ટકાવારી 
૧ સામાન્ય �ાન ૨૫ % 
૨ સામાન્ય ગિણત ૧૨.૫ % 
૩ ગુજરાતી ભાષા ૧૨.૫ % 
૪ કુદરતી પરીબળો જવેા કે,પયા�વરણ તથા ઇકોલો�, વનસ્પિત િવષયક �ાન, 

વન્ય�વ, જળ, જમીન, ઔષિધય વનસ્પિત, લાકડુ તથા લાકડા ંઆધારીત 

ઉધોગો, ભુભૌગોિલક પરીબળો 

૫૦ % 

કુલ ૧૦૦% 

(IV)  The Forest Guard, Class-III, Competitive Examination For Direct Recruitment Rules, 

2016 ના પરેા- ૧૬ મજુબ ઉમેદવાર ેપરી�ા ખંડમા ંઇલેકટ� ોિનક-કોમ્યિુનકેશન ઉપકરણોના 

ઉપયોગ ઉપર પ્રિતબંધ ફરમાવેલ છે. જ ેજોગવાઇ તથા સદરહુ િનયમોના િનયમ-૧૭ ના 

ભંગ બદલ ઉમેદવાર સામ ેિનયમાનુસારની િશ�ા�ક કાય�વાહી હાથ ધરવામા ંઆવશ.ે 

(V)     આ લેિખત પરી�ામા ંઓછામા ંઓછા ૪૦% (૨૦૦ ગુણની લેિખત પરી�ાના ૪૦ % મજુબ 

૮૦ ગુણ) કે તેથી વધુ ગુણ મેળવનાર ઉમેદવાર બી� તબ�ાની શારીિરક �મતા કસોટી 

(ફી�કલ ટેસ્ટ) માટે લાયક ગણાશ.ે લાયક ઉમેદવારો પૈકી િજલ્લાવાર અન ેકેટેગરીવાઇઝ 
મેરીટના આધાર ેભરવાની થતી જગ્યાઓના ૮ ગણા કે તેથી વધુ ઉમદેવારોન ેશારીિરક 
�મતા કસોટી માટે બોલાવવામા ંઆવશ.ે 

(૨) શારીિરક �મતા કસોટી 

(I) શારીિરક �મતા કસોટી માટે વહીવટી અનકુુળતા મજુબ ઉમેદવારોન ેબોલાવવામા ંઆવશ ે

જમેા ંઉમેદવારોએ સ્વ-ખચ� હાજર રહેવાનુ ંરહેશ.ે 

(II) ઉપર મજુબ િનયત તારીખ, સમય અન ેસ્થળે શાિરરીક �મતા કસોટીમા ંઉતીણ� ના થનાર 
/ ઉપિસ્થત નહી ંરહેનાર ઉમદેવારન ેશારીિરક �મતા કસોટી ઉતીણ� કરવાની વધારાની તક 
આપવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(III)  વનર�ક વગ�-૩ ના The Forest Guard, Class-III, Competitive Examination For Direct 

Recruitment Rules, 2016 ના પિરિશ�-૨ અનસુાર શાિરરીક �મતા કસોટીના ધોરણો 

નીચ ેમજુબ છે. 
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પુ�ષ ઉમદેવારો માટે 

અ. 
ન.ં 

શારીિરક �મતા કસોટીની 
િવગત 

સમય અન ેમાપ 

મા� સૈિનક 
િસવાય 

મા� સૈિનક 

૧ ૧૬૦૦ મીટર દોડ. ૬.૦૦ િમિનટ ૬.૩૦ િમિનટ 

૨ ઊંચોકુદકો ૪ ફુટ ૩ ઇંચ ૪ ફુટ 

૩ લાંબોકુદકો ૧૫ ફુટ ૧૪ ફુટ 

૪ 
પુલઅપ્સ (હથેળી પોતાની 
બાજ઼ુ રહે તે રીતે) 

ઓછામા ંઓછા 
૮ વખત 

ઓછામા ંઓછા  ૮ વખત 

૫ રસ્સા ચઢ ૧૮ ફુટ ૧૮ ફુટ 

મિહલા ઉમદેવારો માટે 

અ.ન.ં શારીિરક �મતા કસોટીની િવગત 
સમય અન ેમાપ 

મા� સૈિનક િસવાય મા� સૈિનક 

૧ ૮૦૦ મીટર દોડ. ૪ િમિનટ ૪.૨૦ િમિનટ 

૨ ઊંચોકુદકો ૩ ફુટ ૨ ફુટ ૯ ઇંચ 

૩ લાંબોકુદકો ૯ ફુટ ૮ ફુટ 

(IV)  આ જગ્યાઓ પર િનમણુકં માટે કોઇ મૌિખક ઈન્ટરવ્ય/ુ �બ� મુલાકાત રાખવામાં 

આવનાર નથી. 

(V) લેિખત પરી�ા અન ેશારીિરક �મતા કસોટી એમ બ� ેતબ�ામા ંસફળ ઉમેદવારો પૈકી 

િજલ્લાવાર, કેટેગરીવાઇઝ િનમણૂંક માટે પસંદગી લાયક ઉમેદવારોએ વોકીગં ટેસ્ટ પાસ 

કરવાનો રહેશ.ે જમેા ંપુ�ષ ઉમેદવાર ે૪ કલાકમા ં૨૫ િકલોમીટર અન ેમિહલા ઉમદેવાર ે૪ 

કલાકમા ં૧૪ િકલોમીટર અંતર પૂણ� કરવાનુ ંરહેશ.ે 

(VI)   પ્રથમ તકે વોિકંગ ટેસ્ટ પાસ ના કરનાર / ગેરહાજર રહેનાર ઉમેદવારન ેબી� તક આપવામા ં

આવશ.ે બી� તકમા ંપણ વોિકંગ ટેસ્ટ પાસ ના કરનાર / ગેરહાજર રહેનાર ઉમેદવારન ે 

કોઇપણ સંજોગોમા ંવધુ તક આપવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(VII) લેિખત પરી�ા અન ેશારીિરક �મતા કસોટી એમ બ� ેતબ�ામા ંસફળ ઉમેદવારો પૈકી 

િજલ્લાવાર, કેટેગરીવાઇઝ િનમણૂકં માટે પસંદગી લાયક ઉમેદવારોએ તેઓના અસલ 

દસ્તાવજેોની ચકાસણી માટે જણાવેલ તારીખ, સમય અન ેસ્થળે અચુક હાજર રહેવાનુ ંરહેશ.ે 
અસલ દસ્તાવજેોની ચકાસણી માટે ગેરહાજર રહેનાર અથવા અસલ પ્રમાણપત્ર રજુ ન કરનાર 
ઉમેદવારો ભરતી પ્રિક્રયામાથંી ગેરલાયક ઠરશ.ે 

(VIII)   સદરહુ ભરતી પ્રિક્રયા માટે મરેીટના ધોરણ ેઅગ્રતાક્રમ મજુબ િજલ્લાવાર અન ેકેટેગરીવાઇઝ 

પસંદગી યાદી / મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે 

(IX)   ઉમેદવારન ેતેઓએ પસંદગી આપેલ િજલ્લામા ંઆવેલ વન િવભાગની કોઇપણ કચરેી/સ્થળે 

ફરજ બ�વવાની રહેશ.ે 

૧૩. સામાન્ય શરતો :-  

(૧)   �હેરાતમા ંજ ેિજલ્લાઓમા ંકેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અનામત જગ્યાઓ દશા�વેલ છે તે િજલ્લાઓ માટે 

જ ેતે કેટેગરીના ઉમેદવારોન ેઉપલી વયમયા�દામા ંછુટછાટ મળવાપાત્ર થશ.ે 
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(૨)   મા� સૈિનક િસવાય કોઇ કેટગરીના ઉમેદવારન ે૪૫ વષ�થી વધુની વયમયા�દાની છુટછાટ મળશ ેનિહ. 

(૩) મૂળ ગુજરાતના અનામત વગ�ના ઉમદેવારોએ �િત અંગેનુ ંસ�મ સ�ાિધકારીનુ ંપ્રમાણપત્ર ગુજરાત 

સરકાર �ારા વખતો વખત િનયત કરલે નમનુામા ંમેળવેલ હોવ ુજોઇશ.ે 

(૪)   સામા�ક અન ેશૈ�િણક પછાત વગ�ના (SEBC) ઉમેદવારોએ ઉ�ત વગ�મા ંસમાવેશ ન થતો હોવા 

અંગેન ુ સામા�ક ન્યાય અન ે અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ 

ક્રમાકંઃસસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઇ મજુબથી િનયત થયેલ નમનુા પિરિશ�-૪ તથા 

તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકઃ સશપ/ ૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના ઠરાવ 

ક્રમાકંઃસશપ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ની જોગવાઇ મજુબ મેળવેલ અસલ પ્રમાણપત્રનો નંબર અન ેતારીખ 

ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશા�વવાના રહેશ.ે સ�મ અિધકારી �ારા અપાયેલ આવુ ંપ્રમાણપત્ર રજુ 
ન કરી શકનાર ઉમેદવારો સામાન્ય ઉમેદવારો માટે ન�ી થયેલ વયમયા�દામા ંઆવતા નહી ંહોય તો 
તેઓની ઉમેદવારી રદ થશ.ે સામા�ક અન ેશૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવારોએ રા� સરકારની 
નોકરી માટે માન્ય કરાયેલ નમનુામા ંનોન િક્રિમલેયર સટ� અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમય ેરજુ 
કરવાનુ ંરહેશ.ે 

(૫)   સામા�ક અન ેશૈ�િણક રીતે પછાત વગ�ના પિરિણત મિહલા ઉમેદવાર ેઆવુ ંનોન િક્રિમલેયર પ્રમાણપત્ર 

તેમના માતા-િપતાની આવકના સંદભ�મા ં રજુ કરવાનુ ં રહેશ.ે જો આવા ઉમેદવારોએ તેમના પિતની 

આવકના સંદભ�મા ંઆવુ પ્રમાણપત્ર રજુ કરલે હશે તો તેની ઉમેદવારી રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

(૬)  જો સામા�ક અન ેશ�ૈિણક રીતે પછાત વગ�ના ઉમેદવાર ેઆવુ ંપ્રમાણપત્ર ભરતી સિમિત �ારા અસલ 

પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમય ેરજુ કરલે નિહ હોય તો, તેમજ તેઓ િબન અનામત ઉમેદવાર તરીકેની 

વયમયા�દામા ંઆવતા નિહ હોય તો તેઓની ઉમેદવારી માન્ય ગણાશ ેનિહ. 

 (૭)  એથલેિટક્સ (ટ�ેક અન ેિફલ્ડ રમતો સિહત), બેડિમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, િક્રકેટ, ફૂટબોલ, હોકી, િસ્વમીગં, 

ટેબલ ટેિનસ, વોલીબોલ, ટેિનસ, વઇેટિલફટીગં, રસેિલંગ, બોકિસંગ, સાઇકલીગં, �મનેસ્ટીક, જુડો, 

રાઇફલ શુટીગં, કબ�ી, ખોખો, તીરંદા�, ઘોડેસવારી, હેન્ડબોલ, ગોળાફ�ક, નૌકાસ્પધા�, શતરંજની રમતો- 

ખેલકૂદમા ં(૧) રા�� ીય/ આંતરરા�� ીય અથવા (૨) આંતર યુિનવસ�ટી અથવા (૩) અિખલ ભારત શાળા 
સંઘ �ારા યો�તી સ્પધા�ઓમા ંમાત્ર પ્રિતિનિધત્વ કરલે હોય તેવા ઉમદેવારન ેપસંદગીમા ંઅગ્રતા માટે 
તેમન ેપ્રથમ તબ�ાની લેિખત  પરી�ામા ંમેળવેલ કુલ ગુણના ૫ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આપવામા ં

આવશ.ે તેથી ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધા�ઓમા ંઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય ફ� તેવા ઉમેદવારોએ 

અર� પત્રકમા ંજ�રી િવગતો દશા�વવાની રહેશ.ે ઉકત ત્રણ સ્તર િસવાયની સ્પધા�મા ંભાગ લીધેલ હોય 
તો તેને અગ્રીમતા માટે માન્ય ગણાવની રહેતી ન હોવાથી તેવા ઉમેદવારોએ અર� પત્રકમા ં િવગતો 
દશા�વવાની રહેશ ેનિહ. ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધા�મા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકાર ેતા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ 

ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.ર, તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ  

સીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર મા ંિનયત કયા� મજુબના ન�ી કરલે સ�ાિધકારી પાસેથી િનયત કરલે 

નમનુામા ંમેળવેલ જ�રી પ્રમાણપત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમય ેરજૂ કરવાનુ ંરહેશ.ે (િનયત 

નમનુા વન િવભાગની વેબસાઇટ ઉપર આપેલ છે) આવુ પ્રમાણપત્ર ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગુણ 

મેળવવા માટે હ�દાર થશ.ે 

(૮)   ઓનલાઇન અર� પત્રકના કોલમમા ં ‘‘YES’’ લખવા ઉપરાંત માન્ય રમતગમત અંગેના પ્રમાણપત્રોની 

િવગતો દશા�વનાર ઉમેદવાર જ આ અંગેના વધારાના ગુણ મેળવવાન ે લાયક રહેશ,ે જ ે પ્રમાણપત્ર 

ચકાસણીન ેઆધીન રહેશ,ે જો કોઇ ઉમેદવાર ેઓનલાઇન અર� વખતે આ અંગેની િવગતો નિહ દશા�વેલ 
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હોય તો પાછળથી રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા આ અંગેનો દાવો ભરતી સિમતી �ારા માન્ય 
રખાશ ેનિહ, જનેી નોધ લેવી. (ગ્રામ્ય/ તાલુકા/ િજલ્લા ક�ાના સ્પધ�કોન ેવધુ ગુણભાર મળવાપાત્ર નથી.) 

(૯)   જ ેઉમેદવાર નેશનલ કેડેટ કોપ્સ� (NCC) "C" સટ�ફીકેટ ધરાવતા હશ ેતેમન ેલેિખત પરી�ામા ંબે ગુણનુ ં

વધારાનુ ં વેઇટેજ આપવામા ં આવશ.ે ઓનલાઇન અર� પત્રકના કોલમમા ં ‘‘YES’’ લખવા ઉપરાંત 

નેશનલ કેડેટ કોપ્સ� (NCC) "C" સટ�ફીકેટ ધરાવતા હશે તેમન ેજ બે ગુણનુ ંવાધારાનુ ંવેઇટેજ આપવામા ં

આવશ.ે જ ેપ્રમાણપત્ર ચકાસણીન ેઆધીન રહેશ,ે જો કોઇ ઉમદેવાર ેઓનલાઇન અર� વખતે આ 

અંગેની િવગતો નિહ દશા�વલે હોય તો પાછળથી નેશનલ કેડેટ કોપ્સ� (NCC) "C" ના વધારાના ગુણ 

મેળવવા આ અંગેનો દાવો ભરતી સિમતી �ારા માન્ય રખાશ ેનિહ,  
વધુમાં જ ેઉમદેવારો નશેનલ કેડેટ કોપ્સ� (NCC) "C" સટ�ફીકેટ ધરાવતા હશે અને / અથવા રમત 

ગમતનુ માન્ય પ્રમાણપત્ર ધરાવતા હશે તેઓને આ અંગેના વધારાના ગુણ શાિરરીક �મતા કસોટી પાસ થયા 
બાદ ઉમેરવામાં આવશે. જનેી નોધ લેવી. 

(૧૦)  સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રમાકંઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર, મા ં
િનદ� િશત પ્રવ�તમાન િનયમોનુસાર િવધવા મિહલા ઉમદેવારોન ેપસંદગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે તેમન ે
લેિખત પરી�ામા ંમેળવેલ ગુણના પ (પાંચ) ટકા ગુણ ઉમેરી આપવામા ંઆવશ.ે પરંતુ તેઓએ ભરતી 
પ્રિક્રયા તથા િનમણુંક સમય ેપુનઃ લગ્� કરલે ન હોવા જોઇએ અન ેતે અંગે ભરતી સિમતી માગે ત્યાર ે
તમામ પુરાવા અસલમા ંરજુ કરવાના રહેશ.ે 

(૧૧)  સામાન્ય વહીવટ િવભાગના તા.૦૮-૧૧-૧૯૮૯ ના ઠરાવ નં-એફ.ઓ.એ./૧૦૮૮/૩૯૪૩૦/ગ-૨ મજુબ 

ગુજરાત સરકારના કમ�ચારી આ �હેરાત સંદભ�મા ંબારોબાર અર� કર ેશકશ.ે પરંતુ તેની �ણ ઉમેદવાર ે

પોતાના િવભાગ/ખાતા/કચરેીન ેિદન-૭ મા ંઅચુક કરવાની રહેશ.ે  

(૧૨)  િદવ્યાંગ ઉમદેવારોએ અર� કરવી નિહ. 

૧૪. સામાન્ય સૂચનાઓ :-  

(૧)   ઉમેદવાર ેઅર� પત્રકમા ંભરલે િવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા માટે આખરી ગણવામા ંઆવશ ેઅન ેતેના 

પુરવાઓ પ્રમાણપત્રની ચકાસણી સમય ેઅસલમા ંરજુ કરવાના રહેશ.ે અન્યથા ઉમેદવારી જ ે- તે તબ�ે 

‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવશે. 

(૨)   ઉમેદવાર અર�પત્રમા ંજ ેફોટો upload કર ેછે, તેની પાસપોટ� સાઇઝના ફોટાની એક કરતા ંવધુ કોપીઓ 
પોતાની પાસે રાખવી અન ેઆ �હેરાતની સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયામા ં તે જ ફોટાની કોપીનો ઉપયોગ 
કરવાનો રહેશ.ે (જમે કે લેિખત પરી�ા સમય ેહાજરીપત્રકમા ંલગાવવો, શારીિરક �મતા કસોટી તેમજ 

અસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમય ેપણ તે જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહેશ)ે 

(૩)   ઉમેદવાર અર�પત્રક ભરતી વખતે જ ેમોબાઇલ નંબર દશા�વ ેછે તે જ નંબર ચાલુ રાખવો અન ેભરતી 

પ્રિક્રયા પૂણ� થાય ત્યા સુધી �ળવી રાખવો. 

(૪)   જ ેકોઇ ઉમેદવાર નીચ ેદશા�વ્યા મજુબની હરકતો કરશ ેઅથવા ધરાવશ ેતો આવા ઉમેદવારો ની અર� 

પસંદગી સિમિત રદ કરી શકશ.ે 

(a)   તેને ઉમદેવારી માટે કોઇપણ પ્રકાર ેટેકો મેળવવા માટે એટલે કે ભરતી સિમિતના અધ્ય�, સભ્ય 

અથવા કોઇ અિધકારી પર પ્રત્ય� કે પરો� લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, 

(b)  બી�નુ ંનામ ધારણ કરવા માટે, 

(c)   બી� પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે, 
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(d)   બનાવટી ખોટા દસ્તાવજેો અથવા જનેી સાથ ેચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવજેો સાદર 

કરવા અથવા ગેરરીિત આચરવા માટે, 

(e)   યથાથ� અથવા ખોટા અથવા મહત્વની માહીતી છુપાવતા હોય તેવા િનવદેનો કરવા માટે, 

(f)  પરી�ા માટે તેની ઉમદેવારીના સંબંધમા ંઅન્ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો આશ્રય 

લેવા માટે, 

(g)   પરી�ા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉ�રવહીમાથંી નકલ કરવા, પુસ્તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલા કે હસ્તિલિખત 
સાિહત્યની મદદથી અથવા વાતચીત �ારા નકલ કરવા કે ઉમદેવારન ેનકલ કરાવવાની ગેરરીતીઓ 
પૈકી કોઇપણ ગેરરીિત આચરવા માટે, 

(h) OMR (ઉ�રપત્ર) મા ંપોતાની ઓળખસૂચક કોઇપણ પ્રકારની િનશાની, લખાણ, આલ્ફાબેટ, િચ� 
કે જનેાથી ઓળખ પ્રસ્થાિપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે અથવા લખાણોમા ંઅિ�લ ભાષા 
અથવા બીભત્સ બાબત સહીતની અપ્રસ્તુત બાબત લખવા માટે, 

(i) પરી�ા ખંડમાં અન્ય કોઇ રીતે ગેરવત�ણૂંક કરવા માટે, 

(j)   પરી�ાના સંચાલન કરવા માટે ભરતી સિમિતએ રોકેલા સ્ટાફન ેસીધી કે આડકતરી રીતે હેરાન 

કરવા અથવા શારીિરક રીતે ઇ� કરવા માટે, 

(k)   પૂવ�વત� ક્રમ (a) થી (j) ખંડોમા ંિનિદ� � કરલેા તમામ અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવાનો પ્રય� કરવા 

માટે અથવા આવા પ્રસંગે મદદગીરી કરવા માટે, અથવા 

(l) પરી�ા માટે તેન ેપરવાનગી આપતા ંતેના પ્રવશેપત્રમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ સુચનાનો ભંગ 
કરવા માટે દોષીત ઠયા� હોય તો અથવા દોિષત હોવાનુ ં�હેર કયુ� હોય તો તે ફોજદારી કાય�વાહી 
પાત્ર થવા ઉપરાંત, (ક) ભરતી સિમતી લેિખત પરી�ામા ંગેરલાયક ઠરાવી શકશ,ે અથવા (ખ) 

(૧) ભરતી સિમતી ત્યાર બાદ લેવાની થતી શારીિરક �મતા કસોટીમા ંઅથવા (૨) રા� સરકાર, 

પોતાના હેઠળની કોઇપણ નોકરીમાથંી કાયમી રીતે અથવા િનિદ� � મુ�ત માટે ગેરલાયક/ બાકાત 

કરી શકશ.ે 

(m) ગુજરાત �હેર સેવા આયોગ કે અન્ય �હેર સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકારી/ અધ� સરકારી/ 
સરકાર હસ્તકની સંસ્થાઓ �ારા ઉમેદવાર �ારયે પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અન ેગેરલાયકાતનો 
સમય ચાલુ હશે તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવારી જ ેતે તબ�ે આપોઆપ રદ થવાન ેપાત્ર બનશ.ે 

(૫)   ઉમેદવાર ેઅર�પત્રકમા ંબતાવેલી કોઇપણ િવગત અન ેઅસલ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમય ેરજુ કરલે 

જન્મ તારીખ, શૈ�િણક લાયકાત, વય, �િત, કોમ્પ્યટુરની �ણકારી, મા� સૈિનક િવગેરને ે લગતા 
પ્રમાણપત્રો ભિવષ્યમા ં જ ે તે તબ�ે ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા માલુમ પડશ ે તો તેની સામ ે યોગ્ય 
કાયદેસરની કાય�વાહી કરવામા ંઆવશ.ે આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી ભરતી સિમતી �ારા ‘‘રદ’’ કરવામા ં

આવશ.ે તેમજ જો પસંદગી/ િનમણુકં થયેલ હશ ેતો પસંદગી/ િનમણુકં, પસદંગી સિમિત/ િનમણુંક 

કરનાર સ�ાિધકારી �ારા કોઇ પણ તબ�ે રદ કરવામા ંઆવશ.ે 

(૬)   ભરતી સિમતી �ારા લેવાનાર લેિખત પરી�ા તેમજ શારીિરક �મતા કસોટીમા ં ઉિ�ણ� થવાથી જ 

ઉમેદવારન ેિનમણુંક માટેનો હક મળી જતો નથી. િનમણુકં સમય ેસ�ાિધકારીન ેઉમેદવાર બધી જ રીતે 

યોગ્ય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ ઉમેદવારન ેિનમણુંક આપવામા ંઆવશ.ે 

(૭)   પસંદગી પામેલ ઉમેદવાર ેિનમણુંક સ�ાિધકારી ઠરાવ ેતે શરતોન ેઆિધન િનમણુંક મેળવવાન ેપાત્ર થશ.ે 
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(૮)   ઉમેદવાર પોતે પરી�ામા ંસફળ થયો હોવાના કારણ ેજ સંબંિધત જગ્યા ઉપર િનમણુંક કરવાનો દાવો 

કરવાન ેહકકદાર થશ ેનહી,ં િનમણુકં કરનાર સ�ાિધકારીન ેપોતાન ેએવી ખાતરી થાય કે �હેર સેવા 
સા� ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને પડતો મુકી શકાશ ેિનમણુંક બાબતે તેઓનો િનણ�ય આખરી 
ગણાશ.ે 

(૯)   ભરતી પ્રિક્રયા સંપૂણ�પણ ેગુજરાત મુલ્કી સેવા વગ�કરણ અન ેભરતી (સામાન્ય) િનયમો-૧૯૬૭ (વખતો 

વખતના સુધારા સિહત) અન ેવનર�ક સંવગ�ના પ્રવત�માન ભરતી િનયમો અન ેસ્પધા��ક પરી�ા િનયમોને 

આિધન રહેશ.ે 

(૧૦)  સમગ્ર ભરતી પ્રિક્રયા પણૂ� ન થાય ત્યા સુધી કોઇ પણ પ્રકારની માિહતી માગતી આર.ટી.આઇ. એકટ 

હેઠળની કોઇ પણ અર� ધ્યાન ેલેવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(૧૧)  આ �હેરાત તથા ભરતી પ્રિક્રયામા ં કોઇપણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની કે 

જગ્યાઓની સંખ્યામાં વધ-ધટ કરવાની આવશય્કતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી સિમિતન ેસંપણુ� 

હકક/અિધકાર રહેશ ેઅન ેભરતી સિમિત આ માટે કારણો આપવા બંધાયેલ રહેશ ેનિહ. 

(૧૨)  લેિખત પરી�ા તથા શારીિરક �મતા કસોટી માટેના કોલલેટરમા ંદશા�વેલ િનયત િદવસે દશા�વેલ સમય-ે

સ્થળે આપવાની રહેશ.ે 

(૧૩)  શારીિરક �મતા કસોટી દરમ્યાન થયેલ કોઇપણ શારીિરક ઇ� અથવા અન્ય હાિન માટે વળતર 

આપવામા ંઆવશ ેનિહ. 

(૧૪)  વનર�ક માટે પસદંગીની મરેીટયાદી જ ે તે િજલ્લાવાર તૈયાર કરવામા ંઆવશ.ે વધુમા ંમેરીટના ધોરણ ે
અગ્રતાક્રમ મજુબ કેટેગરીવાર ખાલી જગ્યા ઉપર જ ે તે કેટેગરીના લાયક ઉમદેવારની િનમણુંક માટે 
ફાળવવા પસંદગી યાદી બનાવવામા ંઆવશ.ે 

(૧૫)  પરી�ા કાય�ક્રમ અંગેની તારીખ તથા પરી�ા સ્થળ/ કેન્દ્ર અંગેની માિહતી હવે પછી �હેર કરવામા ં

આવશ.ે 

૧૫. અર� કરવાની રીત :-  

આ �હેરાતના સંદભ�મા ં ભરતી સિમિત ધ્વારા ઓનલાઇન અર� જ સ્વીકારવામા ં આવશ.ે જ ે અન્વય ે

ઉમેદવારોએ �હેરાતમા ંદશા�વ્યા તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ (૧૫-૦૦ કલાક) થી તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૨ (સમય રાત્રીના 

૧૧-૫૯ કલાક) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in વબેસાઇટ પર ઓનલાઇન અર�પત્રક ભરી શકશ.ે 

ઉમદેવાર ેઅર�પત્રક ભરવા માટેની સુચના..   

(૧)   અર� કરવા માટેની િવગતવાર સૂચનાઓ ઓનલાઇન અર� કરતા ંપહેલા ંઉમદેવાર ેપોતે ધ્યાનથી 

વાચંવી જ�રી છે. 

(૨)   ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી. પરંતુ પ્રમાણપત્રોની િવગતોન ેઆધાર ે

સમગ્ર િવગતો ભરવાની રહેશ.ે આથી પોતાના બધાજ પ્રમાણપત્રો જવેા કે, શૈિ�િણક લાયકાત, વય, 

શાળાછોડ્યાનુ ંપ્રમાણપત્ર, �િત, મા� સૈિનક (લાગુ પડતુ હોય તો), િવધવા (લાગુ પડતુ હોય તો), 
તેમજ અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોન ેસાથ ેરાખીન ેઓનલાઇન અર�મા ંએવા પ્રમાણપત્રોન ે
આધાર ેસમગ્ર િવગતો ભરવાની રહેશ.ે જથેી અર�માનંી ખોટી િવગતોન ેકારણ ેઅર� રદ થવા પાત્ર 

ઠર ેનિહ. 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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(૩)   જ�રત ઉપિસ્થત થય ેપરી�ા સંદભ�ની અમુક સુચનાઓ મોબાઇલ નંબર ઉપર એસ.એમ.એસ. (SMS) 

થી આપવામા ંઆવશ.ે આથી અર�પત્રકમા ંસંબંિધત કોલમમા ંમોબાઇલ નંબર અવશ્ય દશા�વવો અન ે

સમગ્ર પ્રિક્રયા પણૂ� થાય ત્યા સુધી તે જ મોબાઇલ નબંર �ળવી રાખવો અિનવાય� રીતે જ�રી છે. 

અન્યથા આ બાબતે જ ેકઇ પણ પ્ર� ઉપિસ્થત થશ ેતો તેની જવાબદારી ઉમેદવારની રહેશ.ે 

ઉમદેવાર ેઅર�પત્રક ભરવા માટેઃ- 

(૧)   સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવ ુઅન ેત્યારબાદ 

(૨)   “Online Application” મા ં“Apply” પર Click કરવ.ુ 

(૩)   ઉમેદવાર ે Select Advertisement by Department માથંી FOREST/202223/1 (અગ્ર મુખ્ય વન 

સંર�કશ્રી) િસલેક્ટ કરવ ુઅન ે�હેરાત ક્રમાંકઃ૧/૨૦૨૨૨૩ �હેરાતના સંવગ�ના નામ ેApply પર Click 

કરવાથી સ્ક્રીન પર More Details અને Apply now ના ઓપ્શન ખુલશ.ે જમેા ંMore Details પર Click 

કરવાથી િવગતવાર જોહરાતની િવગતો જોવા મળશ.ે જ ેઉમદેવારોએ વાચંી જવી જ�રી છે. 

(૪)   ત્યારબાદ “Apply now” પર Click કરી Application Form ખુલશ ેજમેા ંસૌપ્રથમ “Personal Details” 

ઉમેદવાર� ભરવી (અહી લાલ ફંુદડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત ભરવાની રહેશ.ે) 

(૫)   Personal Details ભરાયા બાદ “Communication Details”, “Other details“, “language Details’’અન ે

“Education Details” ની િવગતો ઉમેદવાર ેભરવી. 

(૬)   તેની નીચ ે“Assurance (બાહેંધરી)” મા ંઉપરની શરતો સ્વીકારવા માટે “Yes” પર Click કરવ.ુ હવ ેઅર� 

પુણ� રીતે ભરાઇ ગયેલ છે. 

(૭)   હવે “Save” પર Click કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Number” generate થશ.ે જ ે ઉમદેવાર ે

સાચવીન ેરાખવાનો રહેશ.ે 

(૮)   હવ ેUpload મા ંજઇ Photo/Signature પર Click કરો અહી તમારો Ok પર Click કરવુ.ં અહી ંPhoto 

અને Signature Upload કરવાના છે. (Photo નુ ંમાપ પ સ.ેમી. ઉંચાઇ અન ે૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અન ે

Signature નુ ંમાપ ૨.૫ સ.ેમી. ઉંચાઇ અન ે૭.૫ સ.ેમી. પહોળાઇ રાખવી) (Photo અને Signature 

Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format (15 kb) સાઈઝથી વધે ન�હ તે ર�તે 

સ્ક�ન કર� computer મા ંસેવ કર�લા હોવા જોઇશે) Photo અન ેsignature અપલોડ કરવા માટે “browse” 

button પર Click કરો. હવ ેchoose file ના સ્ક્રીનમાથંી જ ેફાઇલમા ંjpg format મા ંતમારો photo store 

થયેલ છે, તે ફાઇલન ેselect કરો અન ે“open” button પર Click કરો. હવે “Browse” button ની બાજુમા ં

“Upload” button પર Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો Photo દેખાશ.ે હવ ેઆજ રીતે signature પણ 

Upload કરવાની રહેશ.ે જ ેphoto અન ેsignature અપલોડ કરવામા ંઆવ્યા હશ ેતે જ photo લેિખત 
પરી�ાના હાજરીપત્રમા ંચોટંાડવાનો રહેશ ેતથા તેવી જ signature કરવાની રહેશ ે તેમજ આ ભરતી 
પ્રિક્રયાના િનમણુંક સુધીના દરકે તબ�ે ભરતી પસંદગી સિમિત માંગે ત્યાર ેતેવો જ ફોટો રજુ કરવાનો 
રહેશ.ે આથી ફોટોગ્રાફની ચાર થી પાચં કોપીઓ કઢાવી રાખવી. જુદા જુદા તબ�ે જુદા જુદા ફોટોગ્રાફ 

રજુ થશ ેતો ફાળવણી/ િનમણુંકમા ંબાધ આવી શકશ.ે જનેી જવાબદારી ઉમેદાવારની પોતાની રહેશ.ે 

(૯)   હવ ેપજેના ઉપરના ભાગમા ં‘‘online Application’’ મા ંજઇ “Confirm” પર Click કરો અન ે“Application 

number” તથા Birth Date type કયા� બાદ ok પર Click કરવાથી ઉમેદવારની બેિઝક માિહતી દેખાશ.ે 

https://ojas.gujarat.gov.in/
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જ ેચકાસી લેવી અન ેઅર�મા ંસુધારો કરવાની જ�ર જણાય તો ‘‘online Application’’ મા ંedit મા ં

જઇ અર�મા ંસુધારો કરી લેવા. કન્ફમ� કયા� પહેલા કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો થઇ શકશ.ે પરંતુ અર� 

કન્ફમ� થયા બાદ કોઇપણ પ્રકારનો સુધારો શ� બનશ ેનિહ. તેથી સંપણૂ� ચકાસણી બાદ જો અર� 

સુધારવાની જ�ર ના જણાય તો તેની નીચ ેઆપેલ Confirm Application  પર Click  કરવાથી કન્ફમ� 

માટેનુ ંબો� ઓપન થશ.ે જમેા ંok પર Click કરવાથી Confirmation નંબર જનરટે થશ ેઅન ેઉમદવારની 

અર�નો online સ્વીકાર થઇ જશ.ે Confirmation નંબર હવે પછીની બધી જ કાય�વાહી માટે જ�રી 

હોઇ, ઉમદેવાર ેસાચવવાનો રહેશ.ે એકવાર ઓનલાઇન અર� કન્ફમ� થયા બાદ, તેમા ંકોઇપણ પ્રકારનો 
ફેરફાર ઉમેદવાર કે પસદંગી સિમિત �ારા થઇ શકશ ેનહી.ં  

(૧૦)  ઉમેદવારોએ ઓજસ પોટ�લ મારફતે ઓનલાઇન ફી જમા કરાવવા માટે  ઉપર મ�ુા ન-ં૪ “અર�/પરી�ા 

ફી” માં આપેલ સુચના અનુસાર કાય�વાહી કરવી.  
(૧૧) ઉમેદવારોએ અર�મા ંદશા�વેલ િવગતોન ેઅન�ૂપ પ્રમાણપત્રો પસંદગી સિમિત માગેં ત્યાર ેઉમદેવાર ેરજુ 

કરવાના રહેશ.ે આથી, ઉમેદવાર ે સૌ પ્રથમ તેઓની પાસેના પ્રમાણપત્રોન ે આધાર ે પોતાનુ ં નામ, 

પિત/િપતાનુ ંનામ, અટક, જન્મ તારીખ, શૈ�િણક લાયકાત, �િત (કેટેગરી), જને્ડર (મેલ/ફીમેલ), મા� 

સૈિનક, સ્પોટ�સ, શા.ખો.ખા., િવધવા વગેર ેબાબતોની બારીક ચકાસણી કરી લઇન ેતેન ેઅનૂ�પ િવગતો 

ઓનલાઇન અર�મા ંદશા�વવાની રહેશ.ે પસંદગી સિમિત �ારા ચકાસણી સા� પ્રમાણપત્રો માંગવામા ં
આવ ેત્યાર ેઓનલાઇન અર�પત્રકમા ંદશા�વેલ િવગતો અન ેઉમેદવાર �ારા પસંદગી સિમિત સમ� રજુ 
કરવામા ંઆવતા પ્રમાણપત્રોમા ંકોઇપણ �તની િવસંગતતા માલુમ પડશ ેતો, તેવી ઉમેદવારી પસંદગી 

સિમિત �ારા જ ેતે તબ�ેથી ‘રદ’ કરવામા ંઆવશ.ે ખોટી કે અધુરી િવગતોન ેકારણ ે�િતયુ� અર� 

રદ કરવામા ંઆવ ેતો, તેમાં પસંદગી સિમિતની કોઇ જવાબદારી રહેશ ેનિહ. આથી, ઉમેદવારોન ેતેમની 
પાસેના પ્રમાણપત્રોન ેઆધાર ેઅન ે તેન ેઅન�ુપ િવગતો ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે દશા�વવાની 
ખાસ કાળ� રાખવા જણાવવામા ંઆવે છે. 

(૧૨)  હવ ે‘‘Online Application’’ મા ંજઇ Print Application Form/ Pay Fees પર Click કરવુ.ં અહી ંSelect 
Job માથંી �હેરાત ક્રમાંક િસલેકટ કરીન ેતમારો Confirmation number ટાઇપ કરવો અન ેજન્મ તારીખ 
ટાઇપ કરી Print Application Form પર Click કરવાથી તમારી અર� ઓપન થશ.ે જ ેઓનલાઇન 

અર� પત્રક અને અર� ફી ભરલે હોય તેની પાવતીની િપ્રન્ટ કરી, સાચવી રાખવી. 

(૧૩)  ભરતી પ્રિક્રયા સંદભ� ભરતી સિમિત �ારા આપવામા ંઆવતી જ�રી સુચનાઓ જોવા માટે વન િવભાગની 

વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in  તથા https://ojas.gujarat.gov.in  અવાર નવાર જોતા ંરહેવુ.ં 

નોધંઃ-  �હેરાત ક્રમાકઃFOREST/202223/1 ના વનર�ક સંવગ�ના ભરતી િનયમોમા ંદશા�વેલ શૈ�િણક લાયકાત, 

વયમયા�દા તેમજ ઓનલાઇન અર� ભરવા સંબંિધત વધુ પૂછપરછ / માગ�દશ�ન માટે હેલ્પલાઇન નં-૧૯૨૬ 

ઉપર સંપક� કરી શકાશ.ે 

તારીખઃ૨૦/૧૦/૨૦૨૨ 

સ્થળઃ- ગાંધીનગર 

 
          

https://forests.gujarat.gov.in/
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ઉમેદવારોના િહતમા ં�હેર સુચના 

     વન િવભાગની ઉપરોકત વનર�ક, વગ�-૩ સંવગ�ની સીધી ભરતી ઉમેદવારો તરફથી ઓજસ 
પોટ�લ મારફતે ઓનલાઇન અર�ઓ મંગાવવામાં આવેલ છે. આ જગ્યાઓ માટે અર� કરનાર 

ઉમેદવારોના િહતમાં, ઉમેદવારોને લાંચ ��ત/ લાલચ કે છેતરિપંડી આચર ે તેવા અસામાિજક 

તત્વોથી દુર રહેવા સાવધાન કરવામાં આવે છે, તેમજ ભરતી સિમિતના પદાિધકારી/ અિધકારી/ 

કમ�ચારીને નામે જો કોઇ ઇસમો નોકરી અપાવવાના નામે ઉમેદવારો પાસેથી નાણા ઉઘરાવતા હોય 

તો તેવા ઇસમો સામે કાયદેસરની ફોજદારી કાય�વાહી કરાવવી તથા આવી કોઇ અસામાિજક પ્રવૃિત/ 

છેતરિપંડી આપના ધ્યાનમાં આવે તો તરત જ લાંચ ��ત બ્યુરો કચેરીના ટોલ ફી નંબર-૧૮૦૦-૨૩૩-

૪૪૪૪૪ અથવા હેલ્પ લાઇન નં- ૧૦૬૪ ઉપર સંપક� કરવા જણાવવામાં આવે છે. 

                               


