અ� �ુખ્ ય વન સ ંર ક્ષક�ીની કચે ર �, ગા ંધ ીનગર
વનરક્ષક ભરતી સિમિત ગા ંધ ીનગર
વનરક્ષક ભરતી-૨૦૧૬� ંુ પર�ણામ
વનરક્ષક ભરતી સિમિત �ારા વનરક્ષક ભરતી �હ�રાત �માંકઃ ૧/૨૦૧૬-૧૭થી
તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ દ� િનક પ�માં �હ�રાત આપી ઓનલાઇન અર� મંગાવેલ
� અન્વયે હાલ �ુધીની અગત્યની મા�હતી અને �ુચનાઓ નીચે �ુજબ છે .
 �હ�રાત આપ્યા તાર�ખઃ ૧૦/૦૭/૨૦૧૬
 ઓનલાઇન

અર�

મેળવ્યાનો

સમયગાળો

તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬થી

તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૬.
 ઓનલાઇન અર� કન્ફમર્ થયા બાદ લે�ખત પર�ક્ષા માટ� લાયક ઠર� લ
ઉમેદવારોની સંખ્યાઃ ૬,૦૭,૨૨૭.
 રાજય પર�ક્ષા બોડર્, ગાંધીનગર �ારા તા.૦૯/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ લે�ખત પર�ક્ષા
લેવામાં આવી.
 લે�ખત પર�ક્ષામાં એકદં ર� ૪,૦૭,૭૮૩ ઉમેદવારો ઉપ�સ્થત ર�ા.
 રાજય પર�ક્ષા બોડર્, ગાંધીનગર �ારા તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૬ના રોજ �ોિવઝનલ
આન્સર ક� વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કર� અને તા.૧૮/૧૦/૨૦૧૬ �ુધી વાંધા
�ુચન માંગ્યા.
 �ુ�ત �ુધી એકદં ર� ૪૫૪ વાંધા �ુચનો મળ્યાં.
 રાજય પર�ક્ષા બોડર્, ગાંધીનગર �ારા વાંધા �ુચનોને ધ્યાનમાં લઇને ફાઇનલ
આન્સર ક� તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૬ના રોજ વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કર�.
 �હ�રાતમાં ઉલ્લેખ કર� લ વનરક્ષકની ભરતીની શરતોમાં ઉલ્લેખ કયાર્ �માણે
લે�ખત પર�ક્ષામાં � �ુજબ ૪૦% ક� ૪૦% થી વ�ુ (�ુલ ૮૦ અથવા ૮૦થી વ�ુ)
�ુણ મેળવનાર �ુલ ૯૧,૨૪૧ ઉમેદવારો સફળ થયેલા છે .

 લે�ખત પર�ક્ષામાં ૪૦% થી ઓછા (૮૦થી ઓછા) �ુણ મેળવેલ �ુલ ૩,૧૬,૫૪૨
ઉમેદવારો અ�ુિતણર્ થયેલા છે .
 લે�ખત પર�ક્ષામાં ઉિતણર્ થનાર ઉમેદવારોએ મેળવેલ �ુણમાં િવધવા મ�હલા
ઉમેદવાર, એથલેટ�ક્સ તથા િવિવધ રમત ખેલ�ુદમાં રાષ્��ય/ �તરરાષ્��ય
અથવા �તર �ુિનવર્સીટ� અથવા અ�ખલ ભારત શાળા સંઘ �ારા યો�તી
સ્પધાર્માં �િતિનિધત્વ કર� લ હોય, એન.સી.સી. સી સટ�ફ�ક�ટ ધરાવનારને મળવા
પા� વધારાના �ુણ ઉમેર� એકદં ર �ુણ (Grand Total) ગણતર�માં રાખીને
ઉમેદવારોના બેઠક નંબરને આધાર� આખર� પર�ણામ યાદ� તૈયાર કર� લ છે .
 રાજય સરકારની વખતો વખતની �ુચનાઓને ધ્યાનમાં લઇને �બન અનામત
આિથ�ક પછાત વગર્ (UEWS) ના ઉમેદવારોને જનરલ ક�ટ�ગર�માં ગણતર�માં
લેવામાં આવેલ છે .
 � �જલ્લામાં અ�ુક ચોકકસ ક�ટ�ગર�ની ખાલીજગ્યાઓ ન હોવા છતાં �
ઉમેદવારોએ સંલગ્ન અનામત ક�ટ�ગર�માં ઉમેદવાર� ન�ધાવેલ હતી અને લે�ખત
પર�ક્ષામાં ઉિતણર્ થયેલ છે , તેવા ઉમેદવાર� ન�ધાવેલ ઉમેદવારોને તે �જલ્લામાં
જનરલ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવાર તર�ક� ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ છે .

લે � ખત પર�ક્ષામા ં તમામ ઉિતણર્ (Qualified) થયે લ
૯૧,૨૪૧ ઉમે દ વારોની યાદ� ન -ં ૧
લે � ખત પર�ક્ષામા ં તમામ અ� િુ તણર્ (Not Qualified) થયે લ
૩,૧૬,૫૪૨ ઉમે દ વારોની યાદ� ન -ં ૨
લે � ખત પ�રક્ષાની આખર� આન્સર ક� યાદ� -3
પોતાની OMR શીટ (ઉ�રવહ�) યાદ� -૪ તા.૦૬/૦૧/૨૦૧૭ થી
જોવા મળશે .

ન�ધ :- પ�રણામ અને અન્ય િવગતો જોવા � તે યાદ� ઉપર ક્લીક કરો
 ભરતી �ગેની �હ�રાત �માંકઃ ૧/૨૦૧૬-૧૭થી તા.૧૦/૦૭/૨૦૧૬ના રોજ
આપેલ �હ�રાતની �ુચના નીચે �ુજબ, તમામ સંવગર્ની જગ્યાઓ માટ� વયમયાર્દા, શૈક્ષ�ણક લાયકાત, નોન-��મીલેયર સટ�ફ�ક�ટ, NCC ‘C’ સટ�, રમતગમત�ુ ં �માણપ�, સીધી ભરતી થવા માટ�ની વધારાની તમામ લાયકાત અને
તમામ �કારના સટ�ફ�ક�ટ તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ �ુધીમાં ઇશ્�ુ થયેલા હોવા
જોઇએ.’’
 �થી તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ પછ�ના કોઇપણ સટ�ફ�ક�ટ િનયમ �ુજબ ઝોનલ સિમિત
�ારા નામં�ુર કરવામાં આવશે.
 �હ�રાતની �ુચના �ુજબ, લે�ખત પર�ક્ષામાં ઉિતણર્ થયેલ ઉમેદવારોને �-તે
�જલ્લાની �-તે ક�ટ�ગર� પૈક� મેર�ટના આધાર� �થમ તબકક� આશર� ૮ ગણા
ઉમેદવારોને શા�રર�ક ક્ષમતા કસોટ� માટ� બોલાવવામાં આવનાર છે .
 જ�ર�યાત પડ�ે બી� તબ�ામાં મેર�ટ અ�ુસાર વ�ુ ઉમેદવારોને શા�રર�ક
ક્ષમતા કસોટ� માટ� બોલાવવામાં આવશે.
 �જલ્લાવાર/ ક�ટ�ગર�વાર યાદ�માં સમાવેશ થનાર શા�રર�ક ક્ષમતા કસોટ� માટ�
બોલાવવામાં આવનાર ઉમેદવારની યાદ� અલગથી �ુંક સમયમાં �હ�ર
કરવામાં આવશે. �ના માટ� ઓજસની / વંિવભાગની વેબસાઇટ જોતા રહ�વા
િવનંતી છે .
 અત્યાર �ુધી વનરક્ષક ભરતી સિમિત �ારા કરવામાં આવેલ કાયવ
ર્ ાહ� પેપર
વગરની (Paperless) હોય હાલ �ુધી કોઇ �ુળ (Original) ડો�ુમેન્ટસની
ચકાસણી કરવામાં આવેલ નથી. (PET) શા�રર�ક ક્ષમતા કસોટ� પછ� ડો�ુમેન્ટ
 વેર�ફ�ક�શન વખતે ઉમેદવારોના તમામ અસલ �માણપ�ોની ચકાસણી
કરવામાં આવશે.

 શા�રર�ક ક્ષમતા કસોટ�ના સ્થળ અને સંભ િવત તાર�ખની િવગતો નીચે �માણે છે .
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ઝોન

ઝોનમાં સમાિવષ્ટ
�જલ્લાના નામ

૧

શાર�ર�ક ક્ષમતા શાર�ર�ક ક્ષમતા માટ� ન ી
કસોટ� માટ� � ુ ં સ્થળ

સંભ િવત તાર�ખ

પાટણ, સ્પોટર્સ ઓથોર�ટ� તા.૨૮-૨૯/૦૧/૨૦૧૭

ઉ�ર

કચ્છ,

�ુજરાત

અમદાવાદ, મહ�સાણા, ઓફ

ઝોન
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ઇન્ડ�યા �ુ ં

ક�મ્પસ , સેકટર-
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૨

મધ્ય

વડોદરા, છોટા ઉદ� �ર
ુ , એસ.આર.પી
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દાહોદ,

ઝોન

આણંદ,

નડ�યાદ, �ાઉન્ડ,

તા.૨૮-૨૯/૦૧/૨૦૧૭
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૩

દ�ક્ષણ

પર�ડ તા.૨૮-૨૯/૦૧/૨૦૧૭

પોલીસ

�ુજરાત

ડાંગ,

ઝોન

નવસાર�,
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૪
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�ુનાગઢ,

ઝોન

સોમનાથ, �મનગર, �ાઉન્ડ,
ભાવનગર,

અમર� લી,
મોરબી

�બલ્ખા

બોટાદ, રોડ, �ુનાગઢ

�ુર�ન્�નગર, રાજકોટ,
દ� વ� ૂિમ

પર�ડ તા.૨૮-૨૯/૦૧/૨૦૧૭
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�ારકા,
પોરબંદર,

આ ભરતી સંબ ધ
ં ી �ુછ પરછ માટ� નીચે જણાવેલ સરનામે કચે ર� કામકાજ ના
�દવસો દરમ્યાન કલાક ૧૦:૩૦થી ૧૮:૧૦ દરમ્યાન સંપ કર્ કરવો
સરના�ુઃ
અ� �ુખ્ ય વન સંર ક્ષક�ીની કચે ર �,
એ-૧, અરણ્ય ભવન, સે ન્ ટ ઝે વ ીયસર્ સ્�ુ લ સામે , ગાંધ ીનગર
વ�ુ મા�હિત માટ� ન ા સંપ કર્ નંબ ર -(૦૭૯) ૨૩૨૫૪૧૧૮,૧૯,૨૨,
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સહ�/ સભ્ય સ�ચવ,
વનરક્ષક ભરતી સિમિત
અને
�ુખ્ય વન સંરક્ષક�ી( વહ�વટ)
�ુજરાત રા�ય, ગાંધીનગર
ગાંધ ીનગર તા.-૦૪/૦૧/ ૨૦૧૭

