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જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત.અમદાવાદ
પધા મક પર

ાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા #ગેની $હ&રાત

ુ ર -૨૦૧૭ માસમાં $હ&રાત 1માંક DPSSC07/2016-17/1
જ લા પંચાયત સેવા પસંદગી સિમિત,અમદાવાદ આગામી ફ&*આ
(કલાક), DPSSC07/2016-17/2 (ત.ક.મં5ી), DPSSC07/2016-17/૩ (મ ટ પરપઝ હ& થ વકર), DPSSC07/2016-17/5
(9ામ સેવક)ની િવિવધ સંવગ:ની પધા મક પર

ા યોજવામાં આવનાર છે . આ પર

ા માટ& < તે સંવગની સામે દશા>યા

?ુજબના સમયગાળા દરBયાન પોતાના Cવેશપ5-કમ-હાજર પ5ક (કોલ લેટર/હોલ ટ ક ટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટ&ની
Dુચનાઓ ઓજસ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કર િCGટ કર મેળવી લેવા સંબિધત ઉમેદવારોને
આથી જણાવવામાં આવે છે .
$હ&રાત 1માંક અને સંવગIુ ં નામ

પર

ાની તાર ખ

DPSSC07/2016-17/2

તા.૧૨-૨-૨૦૧૭

તલાટ કમ મં5ી

રિવવાર

DPSSC07/2016-17/3

તા.૧૨-૨-૨૦૧૭

મ ટ પરપઝ હ& થ વકર (Lુ)

રિવવાર

DPSSC07/2016-17/5

તા.૧૮-૨-૨૦૧૭

9ામસેવક

શિનવાર

DPSSC07/2016-17/1

તા.૧૯-૨-૨૦૧૭

Oુ નીયર કલાક

રિવવાર

ઉકત સંવગની લેQખત પર

પર

ાનો સમય

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦
૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦
૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦
૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦

કોલલેટર/હોલટ ક ટ/Cવેશપ5
ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો
From

to

૨૫-૧-૨૦૧૭

૧૨-૨-૨૦૧૭
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૨-૨-૨૦૧૭

૧૨-૨-૨૦૧૭

૧૫.૦૦

૧૫-૦૦

૮-૨-૨૦૧૭

૧૮-૨-૨૦૧૭

૧૫-૦૦

૧૬-૦૦

૧-૨-૨૦૧૭

૧૯-૨-૨૦૧૭

૧૫-૦૦

૧૧-૦૦

ાના કોલલેટર ડાઉનલોડ સંબિધત Lુછપરછ #ગે સિમિતના કંRોલ Sમના ફોન નંબર

૦૭૯-૨૫૫૦૮૧૪૧ ઉપર કચેર સમય (૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ Dુધી) દરBયાન ($હ&ર ર$ િસવાય) કર શકાશે..
જનરલ ક&ટ&ગ ર ના ઉમેદવારો <મણે પો ટ ઓફ સમાં ફ ભર& લ હોય, તેમછતાં કોઇ કારણસર કોલલેટર ડાઉનલોડ ન થતો
હોય તેવા ઉમેદવારોએ પર

ા ફ ભયાના ચલણની અસલ નકલ અને ઓનલાઇન અરWની િCGટ સાથે જ લા પંચ ાયત સેવા

પસંદગી સિમિત.,અમદાવાદની કચેર ખાતે < તે પર

ાની તાર ખથી પાંચ Xદવસ અગાઉ SબS સંપક કરવો.

ખાસ Dુચનાઃઉમેદવારોને તથા વાલીઓને અIુરોધ કરવામાં આવે છે ક& પર

ા સંબધ
ં ી નાણાંની માંગણી કરતા લેભાZુ ત વોની વાતોમાં

ફસાઇ ના $ય અને આવી બાબત [યાને આવે તો તેઓ સામે પોલીસ કાયવાહ કર& તેવી િવનંતી છે .
સહ /થળઃ- જ લા પંચાયત કચેર ,લાલદરવા$,અમદાવાદ

સQચવ

તાર ખઃ-૧૭/૧/૨૦૧૭
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