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

ફોન ન.ં ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૪૧૧૮  

જાહરેાત ક્રમાાંકઃ FORES T/201819/1 અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક અને હડે ઓફ ફોરેસ્ટ ફોસસ, ગજુરાત રાજ્ય, 
ગાધંીનગરના નનયતં્રણ હઠેળ જુદા- જુદા જજલ્ લાની કરેર ઓની નીરે દર્ાસવેલ વનરક્ષક સવંગસ, વગસ-૩ની જગ્ યાઓ 
પર નનમણ  કં માટે ઉમેદવારો પસદં કરવા જગ્ યાના સદંભસમા ંઉલ્લેક કરેલ ર્્ક્ષણીક લાયકાત ધરાવતા ંઉમેદવારો 
પાસેથી નનયત નમ  નામા ંઓનલાઇન અરજી મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટે  ઉમેદવારે  https://ojas.gujarat.gov.in 
વેબસાઇટ પર તાાઃ૧૪/૧૧/૨૦૧૮ (૧૬-૦૦ કલાકથી) તાાઃ૨૮/૧૧/૨૦૧૮ (સમય રાત્રીના ૧૧-પ૯ કલાક સધુી) 
દરમ્ યાન અરજી કરવાની રહરેે્. 
(૧) અરજી કરવા માટેની નવગતવાર સ  રનાઓ ઓનલાઇન અરજી કરતા ં પહલેા ં ઉમેદવારે પોતે ધ્યાનથી 

વારંવી જરૂર  છે. 
(૨) ઓનલાઇન અરજી કરતી વકતે કોઇ પ્રમાણપત્ર જોડવાના નથી. પરંત ુપ્રમાણપત્રોની નવગતોને આધારે 

સમગ્ર નવગતો ભરવાની રહરેે્. આથી પોતાના બધાજ પ્રમાણપત્રો જેવા કે, ર્્ક્ષક્ષક્ષણક લાયકાત, વય, 
ર્ાળાછોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર, જાનત, માજી સ્નનક (લાગ ુપડત ુહોય તો), નવધવા (લાગ ુપડત ુહોય તો), તેમજ 
અન્ય લાયકાતના અસલ પ્રમાણપત્રોને સાથે રાકીને ઓનલાઇન અરજીમા ં એવા પ્રમાણપત્રોને આધારે 
સમગ્ર નવગતો ભરવાની રહરેે્. જેથી અરજીમાનંી કોટ  નવગતોને કારણ ેઅરજી રદ થવા પાત્ર ઠરે નહ . 

(૩) જરૂરત ઉપસ્થિત િયે પરીક્ષા સાંદરે્ભની અમકુ સચુનાઓ મોબાઇલ નાંબર ઉપર એસ.એમ.એસ. (SMS) િી 
આપવામાાં આવશે. આિી અરજીપત્રકમાાં સાંબાંધિત કોલમમાાં મોબાઇલ નાંબર અવશ્ય દશાાવવો અને સમગ્ર 
પ્રક્રક્રયા પરૂ્ા િાય ત્યા સિુી તે જ મોબાઇલ નાંબર જાળવી રાખવો અધનવાયા રીતે જરૂરી છે. અન્યિા આ 
બાબતે જે કઇ પણ પ્રશ્ન ઉપસ્સ્થત થરે્ તો તેની જવાબદાર  ઉમેદવારની રહરેે્. 

૧. વન રક્ષક સાંવર્ાની ર્ભરવાપાત્ર જ્ યાઓ સહ અનામત ટકાવારી મજુબ જાધતવાર ર્ભરવાની િતી 
જ્ યાઓની ધવર્ત. 

વન નવભાગ/ 

જજલ્લાનુ ંનામ 

સીધી 
ભરતીથી 
ભરવાની 

કુલ 
જગ્યાઓ 

કક્ષાવાર જગ્યાઓ 
કક્ષાવાર જગ્યાઓ પ્ક  મહ લાઓ માટે અનામત 

જગ્યાઓ 

માજી 

સ્નનકો 
માટે 

અનામત 
જગ્યા 

અનસુકુ્ષરત 
જાનત 

અનસુકુ્ષરત 

જન જાનત  

સામાજજક 

ર્્ક્ષક્ષણક 
પછાત વગસ  

ક્ષબન 

અનામત  

અનસુકુ્ષરત 

જાનત 

અનસુકુ્ષરત 

જન જાનત  

સામાજજક 

ર્્ક્ષક્ષણક 
પછાત વગસ  

ક્ષબન 

અનામત  

અમદાવાદ ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

અમરેલી ૧૦ ૦ ૦ ૩ ૭ ૦ ૦ ૦ ૨ ૧ 

અરવલ્લી ૪ ૨ ૦ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

આણદં ૩ ૦ ૦ ૧ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કચ્છ 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 

છોટાઉદેપરુ ૨૯ ૩ ૦ ૭ ૧૯ ૦ ૦ ૨ ૬ ૨ 

જામનગર ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

જુનાગઢ 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 

દેવભ  નમ દ્વારકા ૩ ૦ ૦ ૦ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કેડા ૧ ૧ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

નમસદા ૧૫ ૨ ૨ ૦ ૧૧ ૦ ૦ ૦ ૩ ૧ 

નવસાર  ૨ ૦ ૨ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

પરંમહાલ 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 

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

ભરૂર ૧૭ ૧ ૮ ૬ ૨ ૦ ૨ ૧ ૦ ૧ 

મહહસાગર 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 

સરુત ૧૧ ૦ ૭ ૩ ૧ ૦ ૨ ૦ ૦ ૧ 

સરેુન્નનગર ૭ ૩ ૦ ૧ ૩ ૦ ૦ ૦ ૦ ૦ 

કુલ ૩૩૪ ૪૧ ૬૭ ૭૨ ૧૫૪ ૩ ૧૪ ૧૩ ૩૭ ૨૨ 

નોંિઃ- (૧)   જાહરેાતમાાં દશાાવેલ જ્યાઓની સાંખ્યામાાં વિઘટ િવાની શક્યતા રહશેે. 
(૨) અનામત જ્યાઓ ફક્ત મળુ ગજુરાતના જે તે અનામત કેટેર્રીના ઉમેદવારો માટે જ અનામત છે. 
(૩) એક ઉમેદવાર એક જ અરજી કરી શકશે. આમ છતાાં, સાંજોર્ોવશાત, જો કોઇ ઉમેદવારે એક િી વધ ુ

અરજી કરેલ હશે, તો છેલ્લી કન્ફમા િયેલ અરજીને માન્ય રાખીને અન્ય અરજીપત્રકને રદ ર્ર્વામાાં 
આવશે. બબન અનામત વર્ાના ઉમેદવારોએ છેલ્લી કન્ફમા િયેલ અરજી સાિે ધનયત ફી ર્ભરેલ હશે તે 
અરજી માન્ય ર્ર્ાશે. અને અર્ાઉની અરજી રદ ર્ર્વામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે છેલ્લી કન્ફમા િયેલ 
અરજી સાિે ધનયત ફી ર્ભરેલ નહી હોય, તો આવા ઉમેદવારની બાકીની અરજીઓ પૈકી ધનયત ફી 
સાિેની કન્ફમા િયેલી છેલ્લી અરજી માન્ય ર્ર્વામાાં આવશે. જો ઉમેદવારે એકિી વધ ુઅરજી સાિે 
ફી ર્ભરેલ હશે તો ફી રીફાંડ કરવામાાં આવશે નહી. એક કરતાાં વધ ુજીલ્લા માટે અરજી કરી શકશે નક્રહ. 

(૪) સામાન્ય વહીવટ ધવર્ભાર્ના તા.૧૧/૧૧/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાાંકઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨/૧૩/ર્-૨ 
(ર્ભાર્-૧) તિા તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૮ ની જોર્વાઇઓ ધ્યાને લઇને, મક્રહલાઓ માટે અનામત જ્યાઓ 
રાખવામાાં આવેલ છે. મક્રહલાઓની અનામત જ્યાઓ માટે લાયક મક્રહલા ઉમેદવાર ઉપલબ્િ નહી 
િાય તો, તે જ્યા સાંબધિત કેટેર્રી (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટી., એસ.ઇ.બી.સી.) ના પરુૂષ 
ઉમેદવારિી ર્ભરવામાાં આવશે. 

(૫) માજી સ્નનક માટે નનયમાનસુાર ૧૦% જગ્યા અનામત છે. માજી સ્નનક કેટેગર મા ં પસદં થયેલા 
ઉમેદવારોને તેઓની સબંનંધત જે તે કેટેગર  (જનરલ, એસ.સી., એસ.ટ ., એસ.ઇ.બી.સી.) સામે 
સરભર કરવામા ં આવરે્. માજી સ્નનકની અનામત જગ્યા માટે લાયક માજી સ્નનક ઉમેદવાર નહ  
મળે તો તે જગ્યા જે તે કેટેગર ના અન્ય સામાન્ય લાયક ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવરે્. 

માજી સ્નનક ઉમેદવારો કે જેઓએ જલ, વાય ુઅને સ્થળની આમી ફોસીસમા ંઓછામા ંઓછા 
છ માસની સેવા કર  હોય અને માજી સ્નનક તર કેનુ ંસક્ષમ અનધકાર નુ ંઓળકકાડસ અને હડસ્રાર્જ બકુ 
ધરાવતા હોય તો ઉપલી વય મયાસદામા ં તેઓએ બજાવેલ ફરજનો સમયગાળો ઉપરાતં ત્રણ વર્સ 
સધુીની છુટછાટ મળરે્. માજી સ્નનક તર કેની ફરજ રાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો નનવનૃિનુ ંએક વર્સ 
બાક  હોય તો પણ તેઓ પોતાની ઉમેદવાર  નોંધાવી ર્કરે્. 

(૬) જાહરેાતમા ંજે તે કેટેગર મા ંકુલ જગ્યાઓ પ્ક  મહહલા ઉમેદવારો માટે અમકુ જગ્યાઓ અનામત હોય 
ત્યારે મહહલા ઉમેદવારોની અનામત જગ્યાઓ નસવાયની બાક  રહતેી જગ્યાઓ ફક્ત પરુૂર્ ઉમેદવારો 
માટે અનામત છે તેમ ગણવાનુ ંનથી, આ જગ્યાઓ પર પરુૂર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારોની પસદંગી 
માટે નવરારણા થઇ ર્કે છે. પરુૂર્ તેમજ મહહલા ઉમેદવારો અરજી કર  ર્કે છે. (દા.ત. કુલ ૧૦ 
જગ્યાઓ પ્ક  ૦૩ જગ્યા મહહલા ઉમેદવાર માટે અનામત છે પરંત ુ બાક  રહતેી ૦૭ જગ્યા સામે 
મહહલા ઉમેદવાર પણ પસદંગી પામી ર્કે છે) 
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૨. પર્ાર િોરર્ઃ 
નાણા ં નવભાગના તા.૧૬/૦૨/૨૦૦૬ ના તથા તા.૨૯/૦૪/૨૦૧૦ અને તા.૦૬/૧૦/૨૦૧૧, 

તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૪ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃકરર/૨૦૦૨/૫૭/ઝ.૧ તેમજ તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ 
ક્રમાકંાઃકરર/૨૦૦૨/૫૭/(પાટસ-૨)/ઝ.૧ તથા છેલ્લે તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃકરર/ 
૨૦૦૨/૫૭/(પાટસ-૨)/ઝ.૧ અન્વયે પ્રથમ પારં વર્સ માટે પ્રનત માસ માટે ૧૯,૯૫૦/- નનયત હફક્સ 
પગારથી નનમણુકં અપારે્. તેમજ ઉકત ઠરાવના અન્ય લાભો મળવાપાત્ર થરે્ અને સામાન્ય વહ વટ 
નવભાગના તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૫ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃસીઆરઆર/૧૧/૨૦૧૫/૩૧૨૯૧૧/ગ.૫,  અને નાણા ં
નવભાગના તા.૨૮/૦૩/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃકરર/૨૦૦૨/૫૭/(પાટસ-૩)/ઝ-૧, તથા તા.૧૮/૦૧/૨૦૧૭ 
મા ં દર્ાસવેલ બોલીઓ અને ર્રતોને આનધન નનમાયેલ ઉમેદવાર પારં વર્સના અંતે તેની સવાઓ 
સતંોર્કારક જણાયેલથી સબંનંધત કરેર મા ં જે તે સમયના સરકારશ્રીના નનયમોનસુાર મળવાપાત્ર પગાર 
ધોરણમા ંનનમયનત નનમણુકં મેળવવાને પાત્ર થરે્. તેમ છતા ંઆ બાબતે નામ. સપુ્રીમ કોટસમા ંદાકલ થયેલ 
SLP No.14124/2012 અને SLP No.14125/2012 ના ચકુાદોને આધીન રહરેે્.      

૩. રાષ્ટ્રીયતાઃ  
ઉમેદવાર ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ના નનયમ-૭ ની જોગવાઇ 
મજુબની ભારતની નાગર કતા ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

૪. વય મયાાદા અને શૈક્ષબર્ક લાયકાતઃ 
(૧) તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ૧૮ વર્સથી ઓછ  નહ  અને ૩૩ વર્સ વધ ુ ન હોવી 

જોઇએ. 
પરંત ુ ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ના નનયમ-૭ ની 
જોગવાઇ અનસુાર અગાઉથી ગજુરાત સરકારની સેવામા ંહોય તેવી વ્યહકતઓની તરફેણમા ંઉપલી 
વયમયાસદા હળવી કર  ર્કારે્. 

(૨) ઉમેદવાર ઉચ્રિર માધ્યનમક ર્ાળા પ્રમાણપત્ર પર ક્ષા એર.એસ.સી (ધોરણ-૧૨) અથવા તેની 
સમકક્ષ સરકારે માન્ય કરેલ ર્્ક્ષક્ષણક લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઇરે્. 

(૩) ઉમેદવાર રાજય સરકારના ગજુરાત મલુ્ ક  સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ ય) નનયમો, ૧૯૬૭ 
અન્ વયે ઠરાવેલી કોમ્ ્ યટુરના ઉપયોગ અંગેની પાયાની જાણકાર  ધરાવતો હોવો જોઇએ. 

(૪) ઉમેદવાર ગજુરાતી, હહન્ દ  અથવા બનેં્ન ભાર્ાનુ ંપરુત ુ ંજ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઇરે્. 
(૫) ઉમેદવાર નીર ેદર્ાસવેલ ન્યનુિમ ર્ાર ર ક ધોરણ ધરાવતો હોવો જોઇએ.  

શારીક્રરક િોરર્ઃ  
પરુુષ ઉમેદવારો 

વર્ા ઉંચાઇ છાતી (ન્યનુતમ) વજન 

ફુલાવ્યા વર્ર ફુલાવેલ 

મ  ળ ગજુરાતના અનસુ  ક્ષરત જન 
જાનત ઉમેદવારો માટે 

૧૫૫ સેન્ટી મીટર ૭૯ સેન્ટી મીટર ૮૪ સેન્ટી મીટર ૫૦ ક્રકલો ગ્રામ 

ઉમેદવાર (ગજુરાતના અનસુ  ક્ષરત 
જન જાનત નસવાયના) માટે 

૧૬૩ સેન્ટી મીટર ૭૯ સેન્ટી મીટર ૮૪ સેન્ટી મીટર ૫૦ ક્રકલો ગ્રામ 

 છાતીનો ફુલાવો ઓછામાાં ઓછો ૫ (પાાંચ) સેન્ટી મીટર હોવો જરૂરી છે 
મક્રહલા ઉમેદવાર 

વર્ા ઉંચાઇ વજન 

મળુ ગજુરાતના અનસુબૂચત જન 
જાધત ઉમેદવારો માટે 

૧૪૫ સેન્ટી મીટર ૪૫ ક્રકલો ગ્રામ 

ઉમેદવાર (ગજુરાતના અનસુબૂચત 
જન જાધત ધસવાયના) માટે  

૧૫૦ સેન્ટી મીટર ૪૫ ક્રકલો ગ્રામ 
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નોંિઃ-  
(૧) ઉમેદવાર કે જેઓ નીચે જર્ાવેલ કોઇ પર્ શારીરીક ખામી િરાવતો હશે તે શારીરીક રીતે 

અયો્ય ર્ર્વામાાં આવશે.  
(1) નોક ની (Knock Knee) (2) પીઝીયન ચેથટ (Pigeon Chest) (3) થક્રીવન્ટ આઇ (S quint Eye) 
(4) ફ્લેટ ફીટ (Flat Feet) (5) વેરીકોઝ વેઇન્સ (Varicose Veins) (6) હમેર ટોસ (Hammer 
Toes) (7) ફે્રકચરડ લીમ્બ (Fractured Limb) (8) ડીકેઇડ ટીિ (Decayed Teeth) (9) કલર 
બ્લાઇન્ડનેસ (Colour Blindness) (10) કોમ્યધુનકેબલ/ થકીન ડીસીઝ (Communicable/ S kin 
Disease) 

(૨) SHAPE I Means  
  S  સાઇકોલોજજકલ (Psychological) 
  H હીયરીંર્ (Hearing) 
  A એપેન્ડઝે (Appendage) 
  P ફીજીકલ કેપેસીટી ફોર નોમાલ વકા  (Physical capacity for normal work) 
  E  આઇ સાઇટ (Eye S ight) 

I મતલબ કે સામાન્ય વ્યવસાધયક કાયો કરવા માટે ઉપર દશાાવેલ દરેક ક્રીયાઓ માટે બિી 
રીતે સાંપરૂ્ા રીતે યો્ય હોવો જોઇએ.  (mean fit in all respects to perform normal 
professional functions under each of the above mentioned heads) 

(૩) ઉમેદવાર નોક-ઘ ૂાંટર્ (Knock Knee), ફ્લેટ ફુટ (Flat Foot) જેવી સજિકલ ધવકૃધતઓિી મકુ્ત અને 
તેમને  ભતૂકાળમાાં માનધસક રોર્ો (psychiatric aliments) અિવા વેક્રરકોઝ વેઇન (varicose 
vein) વરે્રે 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. વયમયાાદામાાં છુટછાટ 

સામાન્ય વગસની મહહલા ઉમેદવારો, અનામત વગસના પરુૂર્ તથા મહહલા ઉમેદવારો તેમજ માજી 
સ્નનક અને સરકાર  સેવામા ંઅગાઉથી ફરજ બજાવતા હોય તેવા ઉમેદવારોને નીરે મજુબ નનયમોનસુાર 
છુટછાટ મળવા પાત્ર છે. 
(૧) સામાન્ય વગસની મહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તર કેના પારં વર્સની છુટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. 
(૨) ઉપોરકત વનરક્ષકની જગ્યાઓ પ્ક  જે તે અનામત વગસના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત 

દર્ાસવેલ છે તેવા વગસના પરુૂર્ ઉમેદવારોને પારં વર્સની છુટછાટ અને મહહલા ઉમેદવારોને 
અનામત વગસ તર કેના પારં વર્સ અને મહહલા તર કેના પારં વર્સ મળ  કુલ ૧૦ (દર્) વર્સની 
છુટછાટ મળવા પાત્ર થરે્. પરંત ુજે તે અનામત વગસ માટે અનામત જગ્યા દર્ાસવેલ નથી તેવા 
વગસના પરુૂર્ ઉમેદવારોને કોઇ છુટછાટ મળરે્ નહ . પરંત ુમહહલા ઉમેદવારોને મહહલા તર કેના 
પારં વર્સની છુટછાટ મળવાપાત્ર થરે્. 

(૩) S.E.B.C. (સા.ર્્.પ. વગસ) ના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારની નોકર  માટે ઠરાવેલ નોન હક્રમીલીયર 
સટીફ કેટ તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ થી તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ દરમ્યાન મેળવેલ હોય તેવ ુ પ્રમાણપત્ર 
ધરાવતા હરે્ તો જ ઉપલી વયમયાસદામા ં છુટછાટ તેમજ કેટેગર ની અનામત જગ્યાનો લાભ 
મળરે્. અન્યથા તેઓ સામાન્ય કેટેગર ના ઉમેદવાર તર કે ઉમેદવાર  નોધાવી ર્કરે્ અને તે 
હકસ્સામા ં વયમયાસદા, પર ક્ષા ફ  માથંી મસુ્ક્ત તેમજ અનામત જગ્યા પર પસદંગીનો લાભ 
મળવાપાત્ર થરે્ નહ . 

(૪) અનામત વગસના તમામ ઉમેદવારોએ જાનત અંગને ુ પમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વકતો 
વકતો નનયત કરેલ નમનુામા ંમેળવેલ હોવ ુજોઇએે. 
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(૫) અનામત વગસના ઉમેદવાર ક્ષબનઅનામત જગ્યા માટે અરજી કરરે્ તો આવા ઉમેદવારને 
વયમયાસદામા ંછુટછાટ મળરે્ નહીં. 

(૬) માજી સ્નનક નસવાય તમામ કેટેગર ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાસદામા ં મળવાપાત્ર છુટછાટ 
સાથેની ઉંમર નનયત તાર ક ેકોઇ પણ સજંોગોમા ં૪૫ વર્સ કરતા ંવધવી જોઇએ નહ . 

૬. કોમ્્યટુરની જાર્કારીઃ- 
ઉમેદવાર રાજ્ય સરકારના સામાન્ય વહ વટ નવભાગના તા.૧૩/૦૮/૨૦૦૮ તેમજ તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૬ ના 
સરકાર  ઠરાવ નબંરાઃસીઆરઆર/૧૦/૨૦૦૭/૧૨૦૩૨૦/ગ-પ, થી નક્ક  કરેલ અભ્યાસક્રમ મજુબ 
કોમ્્યટુર અંગેનુ ં બેક્ષઝક નોલેજ ધરાવતા હોવા અંગેનુ ં કોઇપણ તાલીમી સસં્થાનુ ં પ્રમાણપત્ર/ માકસર્ીટ 
ધરાવતા હોવા જોઇરે્. અથવા સરકાર માન્ય યનુનવનસિટ  અથવા સસં્થામા ંકોમ્્યટુર જ્ઞાન અંગેના કોઇપણ 
ડ ્લોમા/ં ડ ગ્રી કે સટીહફકેટ કોર્સ કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા ધોરણ-૧૦ અથવા ધોરણ-૧૨ ની 
પર ક્ષા કોમ્્યટુરના નવર્ય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો ધરાવતા અરજી કર  ર્કરે્. પરંત ુ
આવા ઉમેદવારોએ નનમણુકં સિાનધકાર  સમક્ષ કોમ્્યટુરની બેઝીક નોલેજની પર ક્ષા પાસ કયાસન ુ ંઆવુ ં
પ્રમાણપત્ર નનમણુકં મેળવતા ં પહલેા અચકુ રજુ કરવાનુ ં રહરેે્. અન્યથા નનમણુકં સિાનધકાર  આવા 
હકસ્સામા ંઉમેદવારોની પસદંગી ‘‘રદ’’ કર  ર્કરે્.   

૭. શૈક્ષબર્ક લાયકાત/ વયમયાાદા/ વિારાની લાયકાત માટે ધનિાાક્રરત તારીખઃ  
જાહરેાતમા ં દર્ાસવેલ વનરક્ષક સવંગસના ઉમેદવારોના હકસ્સામા ં ર્ક્્ષક્ષણક લાયકાત, વયમયાસદા, નોન-
ક્ર મીલેયર સટીફ કેટ અને અન્ય જરૂર  લાયકાત માટે તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ ની સ્સ્થનતને ધ્યાનમા ં લેવામા ં
આવરે્. 

૮. અરજી કરવાની રીતઃ-  
 આ જાહરેાતના સદંભસમા ંભરતી સનમનત ધ્વારા ઓનલાઇન અરજી જ સ્વીકારવામા ંઆવરે્. જે અન્વયે 

ઉમેદવારોએ જાહરેાતમા ં દર્ાસવ્યા તા.૧૪/૧૧/૨૦૧૮ (બપોરના ૧૧-૦૦ કલાક) થી તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૮ 
(સમય રાત્રીના ૧૧-૫૯ કલાક) દરમ્યાન https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન 
અરજીપત્રક ભર  ર્કરે્.  

ઉમેદવારે અરજીપત્રક ર્ભરવા માટેઃ-  
(૧) સૌ પ્રથમ https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ પર જવ ુઅને ત્યારબાદ  
(૨) “Online Application” મા ં“Apply” પર C lick કરવ.ુ  
(૩) ઉમેદવારે S elect Advertisement by Department માથંી FORES T/201819/1 (અગ્ર મખુ્ય વન 

સરંક્ષકશ્રી) નસલકે્ટ કરવ ુઅને જાહરેાત ક્રમાકંાઃ૧/૨૦૧૮૧૯ જાહરેાતના સવંગસના નામે Apply પર C lick 
કરવાથી સ્ક્ર ન પર More Details અને Apply now ના ઓ્ર્ન ખલુરે્. જેમા ંMore Details પર C lick 
કરવાથી નવગતવાર જોહરાતની નવગતો જોવા મળરે્. જે ઉમેદવારોએ વારંી જવી.  

(૪) જ્યારે “Apply now” પર C lick કર  ત્યારબાદ પછ  S kip પર C lick કરવાથી Application Format 
ખલુરે્ જેમા ંસૌપ્રથમ “Personal Details” ઉમેદવારે ભરવી (અહ  લાલ ફદંડ  (*) નનર્ાની હોય તેની 
નવગતો ફરજજયાત ભરવાની રહરેે્.) 

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

(૬) તેની નીરે “Assurance (બાહંધેર )”  મા ં ઉપરની ર્રતો સ્વીકારવા માટે “ Yes”  પર C lick કરવ.ુ હવે 
અરજી પણુસ ર તે ભરાઇ ગયેલ છે. 

(૭) હવે “Save” પર C lick કરવાથી ઉમેદવારનો “Application Number” generate થરે્. જે ઉમેદવારે 
સારવીને રાકવાનો રહરેે્. 

(૮) હવે Upload મા ંજઇ Photo/S ignature પર C lick કરો અહ  તમારો Ok પર Click કરવુ.ં અહીં Photo 
અને S ignature Upload કરવાના છે. (Photo નુ ંમાપ પ સે.મી. ઉંરાઇ અને ૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને 

https://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/
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Signature નુ ં માપ ૨૫ સે.મી. ઉંરાઇ અને ૭૫ સે.મી. પહોળાઇ રાકવી) (Photo અને Signature 
Upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature jpg format (15 kb) સાઈઝથી વધે નહ  તે 
ર તે સ્કેન કર  computer મા ં સેવ કરેલા હોવા જોઇરે્) Photo અને signature અપલોડ કરવા માટે 
“browse” button પર Click કરો. હવે choose file ના સ્ક્ર નમાથંી જે ફાઇલમા ં jpg format મા ંતમારો 
photo store થયેલ છે, તે ફાઇલને select કરો અને “open” button પર Click કરો. હવે “Browse” 
button ની બાજુમાાં “Upload” button પર Click કરો. હવે બાજુમાાં તમારો Photo દેખાશે. હવે આજ ર તે 
signature પણ Upload કરવાની રહરેે્. જે photo અને signature અપલોડ કરવામા ંઆવ્યા હરે્ તે જ 
photo લેક્ષકત પર ક્ષાના હાજર પત્રમા ંરોંટાડવાનો રહરેે્ તથા તેવી જ signature કરવાની રહરેે્ તેમજ 
આ ભરતી પ્રહક્રયાના નનમણુકં સધુીના દરેક તબકે્ક ભરતી પસદંગી સનમનત માગંે ત્યારે તેવો જ ફોટો રજુ 
કરવાનો રહરેે્. આથી ફોટોગ્રાફની રાર થી પારં કોપીઓ કઢાવી રાકવી. જુદા જુદા તબકે્ક જુદા જુદા 
ફોટોગ્રાફ રજુ થરે્ તો ફાળવણી/ નનમણુકંમા ંબાધ આવી ર્કરે્. જેની જવાબદાર  ઉમેદાવારની પોતાની 
રહરેે્.  

(૯) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં‘‘online Application’’ મા ંજઇ “Confirm” પર C lick કરો અને “Application 
number” તિા Birth Date type કયાા બાદ ok પર C lick કરવાિી ઉમેદવારની બેક્ષઝક માહહતી દેકારે્. 
જે રકાસી લેવી અને અરજીમા ંસધુારો કરવાની જરૂર જણાય તો ‘‘online Application’’ માાં edit મા ંજઇ 
અરજીમા ંસધુારો કર  લેવા કન્ફમસ કયાસ પહલેા કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો થઇ ર્કરે્. પરંત ુઅરજી કન્ફમસ 
થયા બાદ કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો થઇ ર્કરે્. પરંત ુઅરજી કન્ફમસ થયા બાદ કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો 
ર્ક્ય બનરે્ નહ . તેથી સપં  ણસ રકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જરૂર ના જણાય તો તેની નીર ે
આપેલ Confirm Application  પર C lick  કરવાથી કન્ફમસ માટેનુ ંબોક્ષ ઓપન થરે્. જેમા ંok પર C lick 
કરવાથી Confirmation નબંર જનરેટ થરે્ અને ઉમદવારની અરજીનો online સ્વીકાર થઇ જરે્. 
Confirmation નબંર હવે પછ ની બધી જ કાયસવાહ  માટે જરૂર  હોઇ, ઉમેદવારે સારવવાનો રહરેે્. 
એકવાર ઓનલાઇન અરજી કન્ફમસ થયા બાદ, તેમા ં કોઇપણ પ્રકારનો ફેરફાર ઉમેદવાર કે પસદંગી 
સનમનત દ્વારા થઇ ર્કરે્. નહીં હવે તેની નીર ેPrint Application અને Print Chalan નુ ંઓ્ર્ન દેકારે્. 
ઉમેદવારે Print Application પર C lick કર  એ્લીકેર્નની નપ્રન્ટની નકલ કાઢ  સારવી રાકવી. જનરલ 
કેટેગર ના ઉમદેવારોએ પર ક્ષા ફ  ભરવા માટે Chalan ની થરે્ અરજીમા ં દર્ાસવેલ નવગતોને અન  રૂપ 
પ્રમાણપત્રો પસદંગી સનમનત માગંે ત્યારે ઉમેદવારે રજુ કરવાના રહરેે્. આથી, ઉમેદારે પ્રથમ તેમની 
પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે પોતાનુ ંનામ, પનત/નપતાનુ ંનામ, અટક, જન્મ તાર ક, ર્્ક્ષક્ષણક લાયકાત, 
જાનત (કેટેગર ), જેન્ડર (મેલ/ફ મેલ), માજી સ્નનક, સ્પોટસસ, ર્ા.કો.કા., નવધવા વગેરે બાબતોની 
બાર ક રકાસણી કર  લઇને તેને અન  રૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજીમા ં દર્ાસવવાની રહરેે્. પસદંગી 
સનમનત દ્વારા રકાસણી સારૂ પ્રમાણપત્રો માગંવામા ં આવે ત્યારે ઓનલાઇન અરજીપત્રકમા ં દર્ાસવેલ 
નવગતો અને ઉમેદવાર દ્વારા પસદંગી સનમનત સમક્ષ રજુ કરવામા ં આવતા પ્રમાણપત્રોમા ં કોઇપણ 
જાતની નવસગંતતા માલમુ પડરે્ તો, તેવી ઉમેદવાર  પસદંગી સનમનત દ્વારા જે તે તબકે્કથી ‘રદ’ 
કરવામા ંઆવરે્. કોટ  કે અધરુ  નવગતોને કારણે ક્ષનતયકુ્ત અરજી રદ કરવામા ંઆવે તો, તેમા ંપસદંગી 
સનમનતની કોઇ જવાબદાર  રહરેે્ નહ . આથી, ઉમેદવારોને તેમની પાસેના પ્રમાણપત્રોને આધારે અને 
તેને અનરુૂપ નવગતો ઓનલાઇન અરજી કરતી વકતે દર્ાસવવાની કાસ કાળજી રાકવા જણાવવામા ં
આવે છે. 

(૧૦) હવે ‘‘Online Application’’ મા ંજઇ Print Application Form/ Pay Fees પર C lick કરવુ.ં અહીં Select 
J ob માથંી જાહરેાત ક્રમાકં નસલેકટ કર ને તમારો Confirmation number ટાઇપ કરવો અને જન્મ તાર ક 
ટાઇપ કર  Print Application Form પર C lick કરવાથી તમાર  અરજી ઓપન થરે્. જેની નપ્રન્ટની નકલ 
કાઢ  સારવી રાકવી. 
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નોંધાઃ- જાહરેાત ક્રમાકાઃFOREST/201819/1 ના વનરક્ષક સવંગસના ભરતી નનયમોમા ંદર્ાસવેલ ર્્ક્ષક્ષણક લાયકાત, 
વયમયાસદા તેમજ ઓનલાઇન અરજી ભરવા સબંનંધત કોઇ માગસદર્સનની આવશ્યકતા જણાય તો કરેર ના 
ફોન નબંરાઃ-૦૭૯-૨૩૨૫૪૧૧૮ પર સપંકસ કર  ર્કારે્. 

૯. પરીક્ષા ફીઃ 
(૧) ફોમસ ભરતી વકતે General કેટેગર  Select કર  હોય (દર્ાસવી હોય) તેવા માજી સ્નનક કેટેગર  

નસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ રૂા.૧૦૦/-પર ક્ષા ફ  + પોસ્ટલ રાજીસની રકમ ભરવાની રહરેે્. 
(૨) અરજી ફોમસમા ં નીરે મજુબની કેટેગર  Select કરનાર ઉમેદવારોએ કોઇપણ પ્રકારની પર ક્ષા ફ  

ભરવાની રહરેે્ નહીં. 
  (ક) અનસુકુ્ષરત જાનત (SC) 

  (ક) અનસુકુ્ષરત જનજાનત (ST)s 

  (ગ) સામાજીક અને ર્્ક્ષક્ષણક ર તે પછાત વગસ (SEBC) 

 (ઘ) માજી સ્નનક (Ex. Service Man) તમામ કેટેગર ના  
(૩)  જે ઉમેદવારોને ફ  ભરવાની છે તેવા ઉમેદવારો જ્યારે OJAS  વેબસાઇટ પર પોતાની અરજી સબમીટ 

કરે ત્ યારે તેઓને પર ક્ષા ફ  ભરવા માટે ઓનલાઇન ઉપલબ્ધ રલણની ત્રણ નકલોની એક પાના ઉપર 
નપ્રન્ટ મેળવવાની સરુના મળરે્. ઉમેદવારોએ આ પાનાની નપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહરેે્. 

(૪) ઉમેદવારોએ રલણ સાથે નાણા કોઇપણ કોમ્્યટુરાઇઝ પોસ્ટ ઓફ સમા ંજઇ ને પરીક્ષા ફી પેટે રૂા.૧૦૦ 
રોકડા + રૂા.૧૨/- પોથટલ ચાજીસ ‘‘વન સરંક્ષક (હહસાબ) ગાધંીનગર’’ ના નામથી ભરવાના રહરેે્. 
રલણની એક નકલ પોસ્ટ ઓફ સ રાકી લેરે્ અને બ ેનકલ ઉમેદવારોને પોસ્ટ ઓફ સનો સીક્કો અને 
સ્ટ કર લગાવી પરત આપરે્.  

(૫) પોસ્ટ ઓફ સમા ંફ  ભરવાની છેલ્લી તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૮ (પોસ્ટ ઓફ સના કામકાજના સમય સધુી) ની 
રહરેે્.  

(૬) અન્ય કોઇ ર તે ફ  સ્વીકારવામા ંઆવરે્ નહ . 
(૭) ફ  ભયાસ બાદ ર ફડં મળવાપાત્ર નથી. તેમજ તે ફ  અન્ય કોઇ પર ક્ષા માટે અનામત તર કે રાકવામા ં

આવરે્ નહીં. પર ક્ષા ફ  ભરવાપાત્ર ઉમેદવારોની ફ  ભયાસ વગરની અરજી માન્ય રહરેે્ નહ . 
(૮) "General" કેટેગર  Select  કરનાર ઉમેદવારો ફ  ભરવાની નનયત સમયમયાસદામા ંપર ક્ષા ફ  નહીં ભરે 

તો તેવા ઉમેદવારોનુ ં અરજી ફોમસ કોઇપણ જાતની જાણ કયાસ વગર ભરતી સનમતી દ્વારા ‘‘રદ’’ 
ગણવામા ંઆવરે્. 

૧૦. પસાંદર્ી પ્રક્રક્રયાઃ 
      આ પરીક્ષા ક્રમાનસુાર બે તબક્કામાાં યોજવામાાં આવશે. 

 પ્રથમ તબકકો હતેલુક્ષી પ્રશ્નોવાળ  OMR પદ્ધનતથી લેવાનાર લેક્ષકત પર ક્ષા રહરેે્. 
 બીજો તબક્કો ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ નો રહરેે્. 
 બનેં્ન તબક્કામા ંસફળ થયેલઉમેદવારોએ વોકીંગ ટેસ્ટ પસાર કરવાનો રહરેે્. 

(૧) વનરક્ષક ર્ભરતીઃ- લેબખત પરીક્ષા માટે માપદાંડ 

(અ) ભરતી માટે લેક્ષકત પર ક્ષાએ અનનવાયસ છે. લેકીત પર ક્ષા ૧૦૦ પ્રશ્નોના હતેલુક્ષી પ્રશ્નપત્રમા ંMCQ 

(Multipule choice Question) અને ઓ્ટ કલ માકસ ર ડીંગ (OMR) પધ્ધનતમા ંલવેામા ંઆવરે્. જેમા ં
દરેક પ્રશ્નના ૨ ગણુ લેક ે કુલ ગણુ ૨૦૦ રહરેે્. સમય ૨ કલાક રહરેે્. દરેક કોટા જવાબ માટે 
મેળવેણ ગણુમાથંી ૦.૨૫ ગણુ કમી કરવામા ંઆવરે્. (નેગેટ વ માકીંગ લાગ ુપડરે્.) OMR ર્ીટમા ં
સફેદ ર્ાહ  (white ink) નો ઉપયોગ નનરે્ધ છે. જો કોઇ ઉમેદવાર કોઇ પ્રશ્નના જવાબમા ં સફેદ 
ર્ાહ  (white ink)નો ઉપયોગ કરરે્ તો તે જવાબ કોટો ગણી નેગેટ વ માકસસ આપવામા ંઆવરે્. 

(બ) લેક્ષકત પર ક્ષાનુ ંમાધ્યમ ગજુરાતી રહરેે્. 
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(ક) પર ક્ષાનો અભ્યાસક્રમ વનરક્ષક વગસ-૩ લકેીત પર ક્ષા અને સીધી ભરતી નનયમો-૨૦૧૬ના 
પહરનર્ષ્ઠ-૧ અનસુાર રહરેે્. નવનવધ નવર્યને નીર ેમજુબ વેઇટેજ આપવામા ંઆવરે્. 

  ધવષય ટકા વારી 
સામાન્ય જ્ઞાન ૨૫ % 

સામાન્ય ગક્ષણત ૧૨.૫ % 

સામાન્ય ગજુરાતી ૧૨.૫ % 

કુદરતી પર બળો જેવા કે,પયાસવરણ તથા ઇકોલોજી, વનસ્પનત નવર્યક 
જ્ઞાન, વન્યજીવ સષૃ્ટ , જળ, જમીન, ઔર્નધય વનસ્પનત, કાષ્ટ તથા 
કાષ્ટ આધાર ત ઉધોગો, ભભુૌગોક્ષલક પર બળો  

૫૦ % 

(ડ) વનરક્ષક વગસ-૩ લકેીત પર ક્ષા અને સીધી ભરતી નનયમો-૨૦૧૬ના જણાવ્યાનસુાર પર ક્ષા કડંમા ં
નવનવધ ઇલેકટ્રોનનક ઉપકરણો પર પ્રનતબધં ફરમાવવામા ં આવેલ છે તથા ઉક્ત અનધનનયમના 
અનધનનયમ-૧૭મા ંજણાવેલ કારણોસર નનયમ ભગં કરનાર ઉમેદવાર સામે આ નનયમમા ંજણાવેલ 
અનસુારની નર્ક્ષાત્મક કાયસવાહ  હાથ ધરવામા ંઆવરે્. 

(ઇ)  હતેલુક્ષી પર ક્ષામા ંલઘિુમ લાયક  ધોરણ કુલ ગણુના ૪૦ ટકા ગણુ રહરેે્. ૪૦ ટકા કે તેથી વધ ુ
માકસથી ઉનિણસ થયેલ ઉમેદવાર બીજા તબક્કાની ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  (ફ જીકલ ટેસ્ ટ) માટે 
લાયક ગણારે્. પ્રથમ તબક્કાની લેકીત પર ક્ષામા ંઉનતણસ થનાર ઉમેદવારો પ્ક  મેર ટના આધારે 
આર્રે ૮ ગણા કે તેથી વધ ુઉમેદવારોને જરૂર યાત અનસુાર બીજા તબક્કાની ર્ાર હરક ક્ષમતા 
કસોટ  માટે બોલાવવામા ંઆવરે્. 

(૨) શારીક્રરક ક્ષમતા કસોટી 
(અ) ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  માટે વહ વટ  અનકુુળતા મજુબ કોઇપણ તાર કે અને સમયે ઉમેદવારોને 

બોલાવવામા ંઆવરે્ અને તે મજુબ ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  માટે ઉમેદવારોએ તેઓને જણાવવામા ં
આવે તે કેન્ર કાતે પોતાના કરે હાજર રહવેાનુ ંરહરેે્. 

(બ) નનયત તાર ક તથા સમયે, જણાવેલ સ્થળે ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ મા ં ઉપસ્સ્થત નહીં રહનેાર 
ગેરહાજર ઉમેદવારો ભરતી પ્રહક્રયામાથંી ગેરલાયક ઠરરે્. કોઇ પણ સજંોગોમા ં બીજી તક 
આપવામા ંઆવરે્ નહ . 

(ક) ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ ના ધોરણો ‘વનરક્ષક વગસ-૩ લેકીત પર ક્ષા અને સીધી  ભરતી નનયમો-
૨૦૧૬’ના પહરનર્ષ્ઠ-૨ અનસુાર નીરે મજુબ રહરેે્. 

પરુુષ ઉમેદવારો માટે 

અ. 
ન.ં 

ર્ાર હરક્  ક્ષમતા ક્ સોટ ની 
નવગત 

સમય અને માપ 
પરુૂર્ ઉમેદવાર  

(માજી સ્નનક નસવાય) 

પરુૂર્ ઉમેદવાર 
(માજી સ્નનક) 

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

બાજુુ઼ રહ ેતે ર તે) 

ઓછામા ંઓછા ૮ વકત ઓછામા ંઓછા  ૮ વકત 

૫ રસ્સા રઢ  ૧૮ ફટ  ૧૮ ફટ  
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મક્રહલા ઉમેદવારો માટે 
અ.ન.ં ર્ાર હરક્  ક્ષમતા ક્ સોટ ની 

નવગત 

સમય અને માપ માજી સ્નનક મહહલા 
ઉમેદવાર 

૧ ૮૦૦ મીટર દોડ. ૪ નમનનટ ૪.૨૦ નમનનટ  
૨ ઊંરોકુદકો ૩ ફટ  ૨ ફટ ૯ ઇંર 
૩ લાબંોકુદકો ૯ ફટ  ૮ ફટ  

(ડ) આ જગ્યાઓ પર નનમણુકં માટે કોઇ મૌક્ષકક ઈન્ટરવ્ય/ુ રૂબરૂ મલુાકાત રાકવામા ંઆવનાર નથી. 
(ઇ) વનરક્ષક માટે લેકીત પર ક્ષા તેમજ ર્ાર ર ક ક્ષમતા કસોટ મા ં સફળ ઉમેદવારોએ વોકીંગ ટેસ્ટ 

જેમા ંપરુૂર્ ઉમેદવારે ૨૫ હકલો મીટર તથા મહહલા ઉમેદવારે ૧૪ હકલો મીટર અંતર ૪ કલાકમા ં
પ  ણસ કરવાનુ ંરહરેે્. 

(એફ) પ્રથમ વકત વોહકિંગ ટેસ્ટ માટે હાજર ઉમેદવાર જો નનધાસર ત સમયમા ંવોહકિંગ ટેસ્ટ પણુસ નહ  કરે 
અથવા પ્રથમ વોહકિંગ ટેસ્ટ વકતે ગેરહાજર રહલે ઉમેદવારોને બીજી તક આપવામા ંઆવરે્. બીજી 
તકમા ંપણ ગેરહાજર રહલે અને વોહકિંગ ટેસ્ટમા ંઅસફળ થયેલ ઉમેદવારોને કોઇ પણ સજંોગોમા ં
વધ ુતક આપવામા ંઆવરે્ નહ . 

(જી) ર્ાહરર ક ક્ષમતા કસોટ મા ં સફળ થયેલ ઉમેદવારોને તેઓના અસલ દસ્તાવેજોની રકાસણી માટે 
જણાવેલ સમયે અને સ્થળે અચકુ હાજર રહવેાનુ ંરહરેે્. ગેરહાજર રહનેાર અથવા અસલ પ્રમાણપત્ર 
રજુ ન કરનાર ઉમેદવારો ભરતી પ્રહક્રયામાથંી ગેરલાયક ઠરરે્. 

(એર) વનરક્ષક ભરતી માટે પસદંગીની મેર ટ જે તે જજલ્લાવાર ત્યાર કરવામા ં આવરે્. વધમુા ંમેર ટના 
ધોરણે અગ્રતાક્રમ મજુબ કેટેગર વાર કાલી જગ્યા ઉપર જે તે કેટેગર ના લાયક ઉમેદવારની 
નનમણુકં માટે ફાળવવા પસદંગી યાદ  બનાવવામા ંઆવરે્. 

(આઇ) ઉમેદવાર દ્વારા પસદંગી આપેલ જજલ્લામા ં તે જજલ્લામા ં આવેલ વન નવભાગની કોઇ પણ 
કરેર /સ્થળે ફરજ બજાવવાની રહરેે્. 

૧૧. સામાન્ય શરતોઃ-  
(૧) જાહરેાતમા ં જે કેટેગર ના ઉમેદવારો માટે જગ્યાઓ અનામત છે તેવી કેટેગર ના ઉમેદવારોને જ 

ઉપલી વયમયાસદામા ં છુટછાટ મળરે્. બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ ગણતર મા ં લીધા બાદ માજી 
સ્નનક નસવાય વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્સથી વધે નહીં તે ર તે જ ઉપલી વયમયાસદામા ંછુટછાટ મળરે્. 

(૨) ક્ષબનઅનામત તથા અનામત વગોના મહહલા ઉમેદવારોને પણ બધી જ મળવાપાત્ર છુટછાટ 
ગણતર મા ંલીધા બાદ વધમુા ંવધ ુ૪૫ વર્સની ઉંમર સધુી જ ઉપલી વયમયાસદામા ંછુટછાટ મળરે્. 

(૩) (અ) મ  ળ ગજુરાતના અનામત વગસના ઉમેદવારોએ જાનત અંગેનુ ં સક્ષમ સતાઅનધકાર નુ ં
પ્રમાણપત્ર ગજુરાત સરકાર દ્વારા વકતો વકત નનયત કરેલ નમનુામા ંમેળવેલ હોવ ુજોઇરે્. 

(બ) સામાજીક અને ર્્ક્ષક્ષણક પછાત વગસના (SEBC) ઉમેદવારોએ ઉન્નત વગસમા ં સમાવેર્ ન 
થતો હોવા અંગેન ુ  સામાજીક ન્યાય અને અનધકાર તા નવભાગના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવ 
ક્રમાકંાઃસસપ/૧૧૦૯/૧૬૬૩/અ ની જોગવાઇ મજુબથી નનયત થયેલ નમનુા પહરનર્ષ્ટ-૪ તથા 
તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ ક્રમાકાઃ સર્પ/ ૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ તેમજ તા.૧૮/૦૮/૨૦૧૭ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંાઃસર્પ/૧૨૨૦૧૭/૧૨૪૩૮૨/અ ની જોગવાઇ મજુબ મેળવેલ અસલ પ્રમાણપત્રનો નબંર 
અને તાર ક ઓનલાઇન અરજી કરતી વકતે દર્ાસવવાના રહરેે્.  

સક્ષમ અનધકાર  દ્વારા અપાયેલ આવુ ં પ્રમાણપત્ર રજુ ન કર  ર્કનાર ઉમેદવારો સામાન્ય 
ઉમેદવારો માટે નક્ક  થયેલ વયમયાસદામા ં આવતા નહીં હોય તો તેઓની ઉમેદવાર  રદ થરે્. 
સામાજીક અને ર્્ક્ષક્ષણક ર તે પછાત વગસના ઉમેદવારોએ રાજ્ય સરકારની નોકર  માટે માન્ય 
કરાયેલ નમનુામા ંનોન હક્રનમલેયર સટી અસલ પ્રમાણપત્રોની રકાસણી સમયે રજુ કરવાનુ ંરહરેે્. 
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(ક) સામાજીક અને ર્્ક્ષક્ષણક ર તે પછાત વગસના પહરક્ષણત મહહલા ઉમેદવારે આવુ ં નોન હક્રનમલેયર 
પ્રમાણપત્ર તેમના માતા-નપતાની આવકના સદંભસમા ં રજુ કરવાનુ ં રહરેે્. જો આવા ઉમેદવારોએ 
તેમના પનતની આવકના સદંભસમા ંઆવ ુપ્રમાણપત્ર રજુ કરેલ હરે્ તો તેની ઉમેદવાર  રદ કરવામા ં
આવરે્. 

(૪) જો સામાજીક અને ર્્ક્ષક્ષણક ર તે પછાત વગસના ઉમેદવારે આવુ ં પ્રમાણપત્ર ભરતી સનમનત દ્વારા 
અસલ પ્રમાણપત્રોની રકાસણી સમયે રજુ કરેલ નહ  હોય તો, તેમજ તેઓ ક્ષબન અનામત 
ઉમેદવાર તર કેની વયમયાસદામા ંઆવતા નહ  હોય તો તેઓની ઉમેદવાર  માન્ય ગણારે્ નહ . 

(૫) ભરતી પ્રહક્રયા સદંભ ે ભરતી સનમતી દ્વારા આપવામા ં આવતી જરૂર  સરુનાઓ જોવા માટે વન 
નવભાગની વેબસાઇટ https://forests.gujarat.gov.in  તથા https://ojas.gujarat.gov.in 

અવાર નવાર જોતા ંરહવે ુ.ં 
(૬) એથલેહટક્સ (ટે્રક અને હફલ્ડ રમતો સહહત), બેડનમન્ટન, બાસ્કેટબોલ, હક્રકેટ, ફૂટબોલ, હોક , 

સ્સ્વમીંગ, ટેબલ ટેનનસ, વોલીબોલ, ટેનનસ, વેઇટક્ષલફટીંગ, રેસક્ષલિંગ, બોકનસિંગ, સાઇકલીંગ, 
જીમનેસ્ટ ક, જુડો, રાઇફલ શટુીંગ, કબડ્ડ , કોકો, તીરંદાજી, ઘોડસેવાર , હને્ડબોલ, ગોળાફેંક, 
નૌકાસ્પધાસ, ર્તરંજની રમતો- કેલક દમા ં (૧) રાષ્ટ્રીય/ આંતરરાષ્ટ્રીય અિવા (૨) આંતર 
યધુનવસીટી અિવા (૩) અબખલ ર્ભારત શાળા સાંઘ દ્વારા યોજાતી થપિાાઓમાાં માત્ર 
પ્રનતનનનધત્વ કરેલ હોય તેવા ઉમેદવારને પસદંગીમા ંઅગ્રતા માટે તેમને પ્રથમ તબક્કાની લકેીત 
પર ક્ષામા ં મેળવેલ કુલ ગણુના ૫ (પારં) ટકા ગણુ ઉમેર  આપવામા ં આવરે્. તેથી ઉકત ત્રણ 
સ્તરની સ્પધાસઓમા ંઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ હોય ફક્ત તેવા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમા ંજરૂર  
નવગતો દર્ાસવવાની રહરેે્. ઉકત ત્રર્ થતર ધસવાયની થપિાામાાં ર્ભાર્ લીિેલ હોય તો તેને 
અગ્રીમતા માટે માન્ય ર્ર્ાવની રહતેી ન હોવાિી તેવા ઉમેદવારોએ અરજી પત્રકમાાં 
ધવર્તો દશાાવવાની રહશેે નહી. ઉકત ત્રણ સ્તરની સ્પધાસમા ંભાગ લીધેલ ઉમેદવારોએ સરકારે 
તા.૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃ સીઆરઆર/૧૦૭૭/૨૬૬૦/ગ.ર, તથા તા.૦૧/૦૮/૧૯૯૦ ના 
ઠરાવ ક્રમાકંાઃસીઆરઆર/૧૧૮૮/૩૬૪૪/ગ.ર મા ં નનયત કયાસ મજુબના નક્ક  કરેલ સિાનધકાર  
પાસેથી નનયત કરેલ નમનુામા ં મેળવેલ જરૂર  પ્રમાણપત્ર અસલ પ્રમાણપત્રોની રકાસણી સમયે 
રજ  કરવાનુ ં રહરેે્. (નનયત નમનુા વન નવભાગની વેબસાઇટ ઉપર આપેલ છે) આવ ુપ્રમાણપત્ર 
ધરાવનાર ઉમેદવાર જ રમતના ગણુ મેળવવા માટે હક્કદાર થરે્. 
ગ્રામ્ય/ તાલકુા/ જજલ્લા કક્ષાના થપિાકોને વધ ુગરુ્ર્ભાર મળવાપાત્ર નિી. 

(૭) જે ઉમેદવાર નેર્નલ કેડટે કો્સસ (NCC) "C" સટીફ કેટ ધરાવતા હરે્ તેમને લેક્ષકત પર ક્ષામા ંબે 
ગણુનુ ંવધારાનુ ંવેઇટેજ આપવામા ંઆવરે્. 

(૮) સામાન્ય વહ વટ નવભાગના તા.૨૨/૦૫/૧૯૯૭ ના ઠરાવ ક્રમાકંાઃસીઆરઆર/૧૦૯૬/૨૨૧૩/ગ.ર, 
મા ંનનદેનર્ત પ્રવસતમાન નનયમોનસુાર નવધવા મહહલા ઉમેદવારોને પસદંગીમા ંઅગ્રતા આપવા માટે 
તેમને લેક્ષકત પર ક્ષામા ં મેળવેલ ગણુના પ (પારં) ટકા ગણુ ઉમેર  આપવામા ં આવરે્. પરંત ુ
તેઓએ ભરતી પ્રહક્રયા તથા નનમણુકં સમયે પનુાઃ લગ્ન કરેલ ન હોવા જોઇએ અને તે અંગે ભરતી 
સનમતી માગ ેત્યારે તમામ પરુાવા અસલમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. 

(૯) ગજુરાત સરકારના કમસરાર  આ જાહરેાત સદંભસમા ંબારોબાર અરજી કરે ર્કરે્. પરંત ુ તેની જાણ 
ઉમેદવારે પોતાના નવભાગ/કાતા/કરેર ને હદન-૭મા ં અચકુ કરવાની રહરેે્. જો ઉમેદવારના 
નવભાગ/કાતા/કરેર  તરફથી અરજી મોકલવાની છેલ્ લી તાર ક બાદ ૩૦ હદવસમા ંઅરજી કરવાની 
પરવાનગી આપવાની જાણ અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીને કરેર ને કરવામા ંઆવરે્ નહીં તો તેઓની 
અરજી નામજુંર કર  ઉમેદવાર  રદ કરવામા ંઆવરે્. 

(૧૦) ક્રદવ્યાાંર્ ઉમેદવારોએ અરજી કરવી નહી. 

https://forests.gujarat.gov.in/
http://ojas.guj.nic.in/
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૧૨. સામાન્ય સચૂનાઓઃ  
(૧) ઉમેદવારે અરજી પત્રકમા ંભરેલ નવગતો સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા માટે આકર  ગણવામા ંઆવરે્ અને 

તેના પરુવાઓ પ્રમાણપત્રની રકાસણી સમયે અસલમા ંરજુ કરવાના રહરેે્. અન્યથા ઉમેદવાર  
જે - તે તબકે્ક ‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવરે્. 

(૨) ઉમેદવાર અરજીપત્રમા ંજે ફોટો upload કરે છે, તેની પાસપોટસ સાઇઝના ફોટાની એક કરતા ંવધ ુ
કોપીઓ પોતાની પાસે રાકવી અને આ જાહરેાતની સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયામા ંતે જ ફોટાની કોપીનો 
ઉપયોગ કરવાનો રહરેે્. (જેમ કે લેકીત પર ક્ષા સમયે હાજર પત્રકમા ંલગાવવો, ર્ાર ર ક ક્ષમતા 
કસોટ   તેમજ અસલ પ્રમાણપત્રોની રકાસણી સમયે પણ તે જ ફોટાની કોપી રજુ કરવાની રહરેે્. 

(૩) ઉમેદવાર અરજીપત્રક ભરતી વકતે જે મોબાઇલ નબંર દર્ાસવે છે તે જ નબંર રાલ ુરાકવો અને 
ભરતી પ્રહક્રયા પ  ણસ થાય ત્યા સધુી જાળવી રાકવો. 

(૪) જે કોઇ ઉમેદવાર નીરે દર્ાસવ્યા મજુબની હરકતો કરરે્ અથવા ધરાવરે્ તો આવા ઉમેદવારો ની 
અરજી પસદંગી સનમનત રદ કર  ર્કરે્.   

(એ) તેને ઉમેદવાર  માટે કોઇપણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે એટલે કે ભરતી સનમનતના અધ્યક્ષ, 
સભ્ય અથવા કોઇ અનધકાર  પર પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે, 

(બી) બીજાનુ ંનામ ધારણ કરવા માટે, 
(સી) બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે, 
(ડ ) બનાવટ  કોટા દસ્તાવેજો અથવા જેની સાથે રેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર 

કરવા અથવા ગેરર નત આરરવા માટે, 
(ઇ) યથાથસ અથવા કોટા અથવા મહત્વની માહ તી છુપાવતા હોય તેવા નનવેદનો કરવા માટે, 
(એફ) પર ક્ષા માટે તેની ઉમેદવાર ના સબંધંમા ં અન્ય કોઇ અનનયનમત અથવા અયોગ્ય સાધનનો 

આશ્રય લેવા માટે, 
(જી) પર ક્ષા દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અન્ય ઉમેદવારની 

ઉિરવહ માથંી નકલ કરવા, પસુ્તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલા કે હસ્તક્ષલક્ષકત 
સાહહત્યની મદદથી અથવા વાતરીત દ્વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને નકલ કરાવવાની 
ગેરર તીઓ પ્ક  કોઇપણ ગરેર નત આરરવા માટે, 

(એર) OMR  (ઉિરપત્ર)મા ં પોતાની ઓળકસ  રક કોઇપણ પ્રકારની નનર્ાની, લકાણ, આલ્ફાબેટ, 
ક્ષરહ્ન કે જેનાથી ઓળક પ્રસ્થાનપત થાય તેવા પ્રયાસ કરવા માટે અથવા લકાણોમા ંઅશ્શ્લલ 
ભાર્ા અથવા બીભત્સ બાબત સહ તની અપ્રસ્તતુ બાબત લકવા માટે, 

(આઇ) પર ક્ષા કડંમા ંઅન્ય કોઇ ર તે ગેરવતસણ  કં કરવા માટે, 
(જે) પર ક્ષાના સરંાલન કરવા માટે ભરતી સનમનતએ રોકેલા સ્ટાફને સીધી કે આડકતર  ર તે હરેાન 

કરવા અથવા ર્ાર હરક ર તે ઇજા કરવા માટે, 
(કે) પ  વસવતી ક્રમ ૧ થી ૧૦ કડંોમા ં નનહદિષ્ટ કરેલા તમામ અથવા કોઇપણ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન 

કરવા માટે અથવા આવા પ્રસગંે મદદગીર  કરવા માટે, અથવા 
(એલ) પર ક્ષા માટે તેને પરવાનગી આપતા ંતેના પ્રવેર્પત્રમા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ સરુનાનો 

ભગં કરવા માટે દોર્ીત ઠયાસ હોય તો અથવા દોનર્ત હોવાનુ ંજાહરે કયુસ હોય તો તે ફોજદાર  
કાયસવાહ  પાત્ર થવા ઉપરાતં, (ક) ભરતી સનમતી લેક્ષકત પર ક્ષામા ંગેરલાયક ઠરાવી ર્કરે્, 
અથવા (ક) (૧) ભરતી સનમતી ત્યાર બાદ લેવાની થતી ર્ાર ર ક ક્ષમતા કસોટ મા ંઅથવા 
(૨) રાજ્ય સરકાર, પોતાના હઠેળની કોઇપણ નોકર માથંી કાયમી ર તે અથવા નનહદિષ્ટ મદુ્દત 
માટે ગેરલાયક/ બાકાત કર  ર્કરે્. 

(એમ) ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ કે અન્ય જાહરે સેવા આયોગ અથવા અન્ય સરકાર / અધસ 
સરકાર / સરકાર હસ્તકની સસં્થાઓ દ્વારા ઉમેદવાર ક્યારેય પણ ગેરલાયક ઠરાવેલ હોય અને 
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ગેરલાયકાતનો સમય રાલ ુહરે્ તો તેવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર  જે તે તબકે્ક આપોઆપ રદ 
થવાને પાત્ર બનરે્.  

(૫) ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ંબતાવેલી કોઇપણ નવગત અને અસલ પ્રમાણપત્રોની રકાસણી સમયે રજુ 
કરેલ જન્મ તાર ક, ર્્ક્ષક્ષણક લાયકાત, વય, જાનત, કોમ્્યટુરની જાણકાર , માજી સ્નનક નવગેરેને 
લગતા પ્રમાણપત્રો ભનવષ્યમા ંજે તે તબકે્ક રકાસણી દરમ્યાન કોટા માલમુ પડરે્ તો તેની સામે 
યોગ્ય કાયદેસરની કાયસવાહ  કરવામા ંઆવરે્. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવાર  ભરતી સનમતી દ્વારા 
‘‘રદ’’ કરવામા ંઆવરે્. તેમજ જો પસદંગી/ નનમણુકં થયેલ હરે્ તો પસદંગી/ નનમણુકં, પસદંગી 
સનમનત/ નનમણુકં કરનાર સિાનધકાર  દ્વારા કોઇ પણ તબકે્ક રદ કરવામા ંઆવરે્. 

(૬) ભરતી સનમતી દ્વારા લેવાનાર લેક્ષકત પર ક્ષા તેમજ ર્ાર ર ક ક્ષમતા કસોટ મા ંઉનિણસ થવાથી જ 
ઉમેદવારને નનમણુકં માટેનો હક મળ  જતો નથી. નનમણુકં સમયે સિાનધકાર ને ઉમેદવાર બધી જ 
ર તે યોગ્ય છે તેમ સતંોર્ થાય તો જ ઉમેદવારને નનમણુકં આપવામા ંઆવરે્. 

(૭) પસદંગી પામેલ ઉમેદવારે નનમણુકં સિાનધકાર  ઠરાવે તે ર્રતોને આનધન નનમણુકં મેળવવાને 
પાત્ર થરે્. 

(૮) ઉમેદવાર પોતે પર ક્ષામા ં સફળ થયો હોવાના કારણ ે જ સબંનંધત જગ્યા ઉપર નનમણુકં કરવાનો 
દાવો કરવાને હકકદાર થરે્ નહીં, નનમણુકં કરનાર સિાનધકાર ને પોતાને એવી કાતર  થાય કે 
જાહરે સેવા સારૂ ઉમેદવાર યોગ્ય જણાતો નથી તો તેને પડતો મકુ  ર્કારે્ નનમણુકં બાબતે તેઓનો 
નનણસય આકર  ગણારે્. 

(૯) ભરતી પ્રહક્રયા સપં  ણસપણે ગજુરાત મલુ્ક  સેવા વગીકરણ અને ભરતી (સામાન્ય) નનયમો-૧૯૬૭ 
(વકતો વકતના સધુારા સહહત) અને વનરક્ષક સવંગસના પ્રવતસમાન ભરતી નનયમો અને ભરતી 
પર ક્ષા નનયમોને આનધન રહરેે્. 

(૧૦) સમગ્ર ભરતી પ્રહક્રયા પ  ણસ ન થાય ત્યા સધુી કોઇ પણ પ્રકારની માહહતી માગતી આર.ટ .આઇ. 
એકટ હઠેળની કોઇ પણ અરજી ધ્યાને લેવામા ંઆવરે્ નહ . 

(૧૧) આ જાહરેાત તથા ભરતી પ્રહક્રયામા ં કોઇપણ કારણોસર તેમા ં ફેરફાર કરવાની કે રદ કરવાની કે 
જગ્ યાઓની સખં્ યામા ંવધ-ધટ કરવાની આવશ્ યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો ભરતી સનમનતને 
સપંણુસ હકક/અનધકાર રહરેે્. અને ભરતી સનમતી આ માટે કારણો આપવા બધંાયેલ રહરેે્ નહ .  

(૧૨) લેક્ષકત પર ક્ષા તથા ર્ાર હરક્  ક્ષમતા ક્ સોટ  માટેના કોલલેટરમા ંદર્ાસવેલ નનયત હદવસે દર્ાસવેલ 
સમયે-સ્થળે આપવાની રહરેે્. 

(૧૩) ર્ાર હરક ક્ષમતા કસોટ  દરમ્ યાન થયેલ કોઇપણ ર્ાર હરક ઇજા અથવા અન્ ય હાનન માટે વળતર 
આપવામા ંઆવરે્ નહ . 

(૧૪) વનરક્ષક માટે પસદંગીની મેર ટ જે તે જજલ્ લાવાર ત્યાર કરવામા ંઆવરે્. વધમુા ંમેર ટના ધોરણે 
અગ્રતાક્રમ મજુબ કેટેગર વાર કાલી જગ્ યા ઉપર જે તે કેટેગર ના લાયક ઉમેદવારની નનમણુકં માટે 
ફાળવવા પસદંગી યાદ  બનાવવામા ંઆવરે્. 

(૧૫) પર ક્ષા કાયસક્રમ અંગેની તાર ક તથા પર ક્ષા સ્ થળ/ કેન્ ર અંગેની માહહતી હવે પછ  જાહરે કરવામા ં
આવરે્. 
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