
વનરક્ષક ભરતી ૨૦૧૬  
તર્ીજા તબકકાના શાિરરીક ક્ષમતા કસોટી અન્વય ેજ રી સચુના 
વનરક્ષક ભરતી ૨૦૧૬ અન્વયે તર્ીજા તબકકાના શાિરરીક ક્ષમતા કસોટી અંગે 

લાગતા વળગતા ઉમદેવારોનુ ંનીચેની બાબતો ધ્યાન પર મકૂવામા ંઆવે છે.  

(1) તર્ીજા તબકકાના શાિરરીક ક્ષમતા કસોટી માટે બોલાવવામા ં આવનાર 

ઉમદેવારોની યાદી વન િવભાગની વેબસાઇટ 

https://forests.gujarat.gov.in પર રજુ કરવામા ંઆવલે છે 

(2) દરેક િજ લા માટે િનયત થયેલ કેટેગરીવાર જગ્યાઓ તથા ૧૦% પર્િતક્ષા યાદીને 

ધ્યાનમા ંરાખીને પર્થમ અને િ િતય  તબકકાની શારીિરક ક્ષમતા કસોટીમા ં

ઉિ ણર્ થયેલ ઉમદેવારોન ેસરકાર ીના િવિવધ િનયમો અંતગર્ત કેટેગરીવાર 

ઉિ ણર્ ઉમદેવારોને સરભર કયાર્ બાદ ખાલી રહતેી  જગ્યાઓ સામે  ત ે

કેટેગરીમા ંલેિખત  પિરક્ષા અન ેિનયમોનસુાર મળવાપાતર્ ગેર્સ માકર્ને આધારે 

તૈયાર કરેલ મિેરટ યાદીમાથંી ૧૬ ( સોળ) ગણા  ઉમેદવારોની  સખં્યા ગણવામા ં

આવલે છે. 

(3) તર્ીજા તબકકાના શાિરરીક ક્ષમતા કસોટી માટે બોલાવાયલે ઉમેદવારોને તેમણે 

અરજીમા ંઉ લેખ કરેલ મોબાઇલ નબંર પર NIC  ારા SMS થી જાણ કરવામા ં

આવે ત્યાર બાદ   ઓજસની વબેસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી 

તેમના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવાના રહશેે.  

(4)  ઉમદેવારોના નામ યાદીમા ંસામલે હોય અને િનયત તારીખના એક િદવસ 

અગાઉ સધુી કોલ લેટર ડાઉન લોડ ન થઇ શકે તો નીચેના નબંર પર અથવા 

એ-મઇેલ પર પછૂપરછ કરી શકાશ.ે 

(5)  ઉપરોકત પ ટતાઓ છતા ંકોઇ ઉમદેવારની ચોકકસ રજુઆત હોય તમેણે 

તેમના અરજી નબંર/ કન્ફમેર્શન નબંર અન ેમાકર્સને આધારે નીચે પર્માણેના 

ઇ-મેઇલ એડર્ેસ ઉપર શધુ્ધ ગજુરાતી અથવા અંગર્ેજીમા ં પ ટ િવગતો સાથે 

કસોટીના એક િદવસ અગાઉ મોકલવા ન ધ લેવી.  



-*તર્ીજા તબકકાના શાિરરીક ક્ષમતા કસોટી નો ઝોન વાઇઝ કાયર્કર્મ*-   

અ.ન ં ઝોન  સમાવેશ થયેલ  
જી લા 

તર્ીજા તબક્કાની શા.ક્ષ.ક. નુ ં 
થળ 

તારીખ / વાર અને 
રજી ટેર્શન સમય 

૧  ઉ ર ગજુરાત 
ઝોન  

સાબરકાઠા,ં અમદાવાદ 
પાટણ,  ગાધીનગર, 
અરવ લી, બનાસકાઠંા, 
મહસેાણા , કચ્છ ,  

એસ.આર.પી. ગર્ાઉંડ , પોલીસ 
અિધક્ષક ીની કચેરી પાછળ , 
સેક્ટર -૨૭, ગાધંીનગર  
જી લો- ગાધંીનગર  

૦૬/૦૪/૨૦૧૭ 
ગરુુવાર  
સવારે ૪=૦૦થી  
૮=00 કલાક સધુી  

૨  મધ્ય ગજુરાત 
ઝોન  

વડોદરા,  છોટાઉદેપરુ, 
દાહોદ,  ખેડા,  આણદં, 
પચંમહાલ, મહીસાગર,  

એસ.આર.પી. ગર્ાઉંડ , 

પચંમહાલ ડેરી પાસે, ગોધરા, 
જી લો- પચંમહાલ  

૦૮/૦૪/૨૦૧૭ 
શનીવાર  
સવારે ૪=૦૦થી  
૮=00 કલાક સધુી 

૩  દિક્ષણ ગજુરાત 
ઝોન  

ડાગં,  વલસાડ, 
નવસારી, સરુત, ભ ચ, 

તાપી, નમર્દા,  

પોલીસ પરેડ ગર્ાઉંડ , સરુત 
ગર્ાિમણ - મખુ્ય મથક , ઘલડુી 
,  સરુત,  તા. - કામરેજ, 
જી લો.- સરુત , 

૧૦/૦૪/૨૦૧૭ 
સોમવાર  
સવારે ૪=૦૦થી  
૮=00 કલાક સધુી 

૪  સૌરા ટર્ ઝોન   જુનાગઢ, જામનગર  , 
ગીરસોમનાથ,  મોરબી, 
અમરેલી,  પોરબદંર, 
ભાવનગર,  બોટાદ,  
દેવભમુી ારકા, 
સરુેંદર્નગર, રાજકોટ  

પોલીસ પરેડ ગર્ાઉંડ , 
 િબ ખા રોડ ,  જુનાગઢ ,  
જી લો- જુનાગઢ  

૧૨/૦૪/૨૦૧૭ 
બધુવાર 
સવારે ૪=૦૦થી  
૮=00 કલાક સધુી 

  

 

થળઃ ગાધંીનગર        સભ્ય સિચવ 

તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭      વનરક્ષક ભરતી સિમતી અને 

  મખુ્ય વન સરંક્ષક, વહીવટ 

  ગજુરાત રાજ્ય, ગાધંીનગર 

Contact No: 079 232 54122 

Email Id: apccf.fst.adm@gmail.com,       

 


