વન રક્ષક ભરતી – ૨૦૧૬
ુ નાઓ
શારીરરક ક્ષમતા કસોટી અંગે ની સચ


લેખિત પરરક્ષાન ુંુ પરીણામ તા. ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ (1) ઉતતણણ થયેલ (Qualified) યાદી-1

તથા (2) અનતુ િણણ થયેલ )Not Qualified) યાદી- 2 તરીકે પ્રતસધ્ધ કરવામાું આવેલ હત.ુ


ઉમેદવારો દ્વારા ફોન પર તથા ઇમેલ થી કરે લ રજુઆતો /સમસ્યાઓ અંગે ઉખચત જવાબો /

માગણદશણન આપવામાું આવેલ.


ઇ-મેલથી અથવા પત્રથી મળે લ લેખિત રજુઆતો ને આધારે ઉતતણણ થયેલ ઉમેદવારોના

રકસ્સામાું NCC / રમતગમત / તવધવાના પ્રમાણપત્રો ને ધ્યાનમાું લઇ માકણ સમાું યોગ્ય ફેરફાર કરવામાું
આવેલ છે .


ુ ારા વધારાને ધ્યાનમાું રાિીને હવે દરે ક જજલ્લાવાર અને કેટેગરીવાર નીચે પ્રમાણેની
આ સધ

તવગતો આ સાથે પ્રતસધ્ધ કરવામાું આવે છે .
ુ ારે લ માર્કસણ સાથેની જીલ્લાવાર યાદી
ઉતિણણ થયેલ ઉમેદવારોની સધ

યાદ� - ૧

પ્રથમ તબક્કા ની શારીરરક ક્ષમતા કસોટી માટે જીલ્લાવાર / કેટેગરીવાર ‘કટ ઓફ માર્કસણ’યાદ� - ૨
શારીરરક ક્ષમતા કસોટી માટે પ્રથમ તબક્કે બોલાવવામાું આવનાર
જીલ્લાવાર / કેટેગરીવાર ઉમેદવારોની યાદી
શારરરીક ક્ષમતા કસોટી ના ધોરણો

યાદ� - ૩

સ્પષ્ટીકરણ


લેખિત પરીક્ષામા ઉત્તિર્ણ થયેલ બીન અનામત આત્તથિક પછાત વર્ણ (UEWS) ના ઉમેદવારોને

જનરલ કેટેર્રીના ઉમેદવાર તરીકે ધ્યાનમાાં લઇ મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાાં આવેલ છે .


જે જજલ્લામાાં SC/ST/SEBC કેટેર્રીની જગ્યાઓ ન હોવા છતાાં સાંલગ્ન અનામત કેટેર્રીના

ઉમેદવારોને તે જજલ્લામાાં જનરલ કેટેર્રીના ઉમેદવાર તરીકે ધ્યાનમાાં લઇ મેરીટ યાદી તૈયાર કરવામાાં
આવેલ છે .


જે જજલ્લામા જે તે કેટેર્રીમાાં મહહલાઓ માટે અલર્ જગ્યાઓ ત્તનયત થયેલ નથી

તેવી

ઉત્તિર્ણ થયેલ મહહલા ઉમેદવારોને જે તે જજલ્લાની જે તે કેટેર્રી અથવા જનરલ કેટેર્રીમાાં સાંયક્ુ ત
મેરીટ લીસ્ટમાાં સમાવેશ કરે લ છે .


જે તે જજલ્લાની જે તે કેટેર્રી માટે ભરવાની થતી કુ લ જગ્યાઓના આઠ ર્ર્ા ઉમેદવારોને

મેરીટના ધોરર્ે શારીહરક ક્ષમતા કસોટી માટે બોલાવવામાાં આવનાર છે . જે તે સમાન કટ ઓફ માક્સણ
ધરાવનાર તમામ ઉમેદવારોને શારીહરક ક્ષમતા કસોટી માટે ની યાદીમાાં સમાવેશ કરે લ છે .


ચાર ઝોન માાં સમાત્તવષ્ટ જીલ્લાઓ માટે ના ઉમેદવારો ની શારીહરક ક્ષમતા કસોટી તા. 1 2, 13

ુ રી 201 7 ના રોજ ત્તનયત થયેલ સ્થળ અને સમયે ત્તનધાણ હરત થયેલ છે .
અને 1 4 ફેબ્રઆ



જે તે ઉમેદવારને તેની ચોક્કસ તારીિ અને સમયની ત્તવર્તો વેબસાઇટ મારફતે અલર્થી

જાર્ કરવામાાં આવશે આવા શારીહરક કસોટી માટે ની યાદીમાાં પસાંદર્ી પામેલ ઉમેદવારોને જે તે
ઝોનના ત્તનયત થયેલ સ્થળ ઉપર શારીહરક ક્ષમતા કસોટી માટે ઉપસ્સ્થત રહેવાન ુ રહેશે .


ુ પરછ માટે નીચેના નાંબરો ઉપર સાંપકણ કરવાનો
શારીહરક ક્ષમતા કસોટી બાબતે કોઇપર્ પછ

રહેશે.


ઝોન માું સમાતવષ્ટ થયેલ જીલ્લા , સ્થળ તથા સુંપકણ અતધકારીની તવગતો નીચે પ્રમાણે છે :

ઝોન

ઝોનમાું સમાતવષ્ટ

શારીરરક ક્ષમતા કસોટી

જજલ્લાનાું નામ

માટે ન ુ સ્થળ

જે તે ઝોન માટે સુંપકણ નુંબર

ુ રાત કચ્છ, પાટર્, અમદાવાદ,
ઉિર ગજ

સ્પોટણ સ ઓથોરીટી ઓફ

(1 )નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની

ઝોન

મહેસાર્ા, બનાસકાાંઠા,

ઇન્ડીયાન ુ કેમ્પસ,

કચેરી, ર્ાાંધીનર્ર વન ત્તવભાર્

સાબરકાાંઠા, અરવલ્લી,

સેકટર-૧ ૫, ર્ાાંધીનર્ર

(079) 23221 260

ર્ાાંધીનર્ર

(2) નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની
કચેરી,સામાજીક વનીકરર્,
ુ
બનાસકાાંઠા ,પાલનપર
(02742)257056

ુ રાત
મધ્ય ગજ

ુ ,
વડોદરા, છોટા ઉદે પર

એસ.આર.પી ગ્રાઉન્ડ,

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી,

ઝોન

દાહોદ, નડીયાદ, આર્ાંદ,

પાંચામ ૃત ડેરી પાસે, ર્ોધરા

ર્ોધરા વન ત્તવભાર્, ર્ોધરા

પાંચમહાલ, મહહસાર્ર

(02672)242210

દખક્ષર્

ડાાંર્, વલસાડ, નવસારી,

ુ ય
પોલીસ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ, મખ્

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી,

ુ રાત ઝોન
ગજ

સરુ ત, તાપી, ભરૂચ, નમણદા

ુ ત)
મથક,. સરુ ત ગ્રામ્ય (સર

સામાજીક વનીકરર્, સરુ ત

ુ ી, સરુ ત, તા.કામરે જ
ધલડ

(0261 ) 2651 644

જુનાર્ઢ, ર્ીર સોમનાથ,

પોલીસ પરે ડ ગ્રાઉન્ડ,

નાયબ વન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી,

જામનર્ર, ભાવનર્ર,

ખબલ્િા રોડ, જુનાર્ઢ

ર્ીર પત્તિમ વન ત્તવભાર્, જુનાર્ઢ

સૌરાષ્ર ઝોન

બોટાદ, સરુ ે ન્રનર્ર,

(0285)2631 044

રાજકોટ, દે વભ ૂત્તમ રારકા,
અમરે લી, પોરબાંદર,
મોરબી

ગાુંધીનગર

સભ્ય સખચવ ભરતી સતમતત

તા.24/01/2017

અને
ુ ય વન સુંરક્ષક વહીવટ
મખ્
ુ રાત રાજ્ય, ગાુંધીનગર
ગજ
સુંપકણ નુંબર - (079) 23254122,
E-mail:- apccf.fst.adm@gmail.com

