જિલ્લા પંચાયત સેવા ૫સંદગી સમિમત-બોટાદ
સ્પર્ાાત્િક ૫રીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે ની જાહેરાત
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિમત-બોટાદ ની આગાિી ફેબ ૃઆરી-૨૦૧૭ િાસિાં જાહેરાત ક્રિાંક:DPSSC30/201617/1 to 5 ની મવમવઘ સંવગોની સ્પઘાા ત્િક ૫રીક્ષા યોિવાિાં આવનાર છે . આ ૫રીક્ષા િાટે જે તે સંવગાની સાિે
દર્ાા વ્યા મુિબના સિયગાળા દરમ્યાન પોતાના પ્રવેર્૫ત્ર-કિ-હાિરી ૫ત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની
સાથેની ઉિેદવારો િાટે ની સુચનાઓ ઓિસ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉ૫રથી ડાઉનલોડ કરી મપ્રન્ટ કરી
િેવી લેવા સંબમઘત ઉિેદવારોને આથી િણાવવાિાં આવે છે .
જાહેરાત ક્રિાંક અને સંવગાન ુ ં
નાિ
DPSCC30/201617/2
તલાટી કિ િંત્રી
DPSCC30/201617/3
િલ્ટી ૫ર૫ઝ હેલ્થ વકા ર (પુ)
DPSCC30/201617/5
ગ્રાિ સેવક
DPSCC30/201617/1
જુ નીયર કલાકા
DPSCC30/201617/4
ફફિેલ હેલ્થ વકા ર (સ્ત્રી)

૫રીક્ષાની તારીખ
તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭

કોલલેટર/હોલટીકીટ/પ્રવેર્૫ત્ર

૫રીક્ષાનો સિય

ડાઉનલોડ કરવાનો સિયગાળો

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦

રમવવાર
તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૭

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦

રમવવાર
તા. ૧૮/૦૨/૨૦૧૭

૧૬-૦૦ થી ૧૭-૦૦

ર્મનવાર
તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૭

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૦૦

રમવવાર
તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૭
રમવવાર

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦

FROM

TO

૨૫/૦૧/૨૦

૧૨/૦૨/૨૦૧

૧૭ ૧૫-૦૦

૭ ૧૧-૦૦

૦૨/૦૨/૨૦

૧૨/૦૨/૨૦૧

૧૭ ૧૫-૦૦

૭ ૧૫-૦૦

૦૮/૦૨/૨૦

૧૮/૦૨/૨૦૧

૧૭ ૧૫-૦૦

૭ ૧૬-૦૦

૦૧/૦૨/૨૦

૧૯/૦૨/૨૦૧

૧૭ ૧૫-૦૦

૭ ૧૧-૦૦

૦૯/૦૨/૨૦

૧૯/૦૨/૨૦૧

૧૭ ૧૫-૦૦

૭ ૧૫-૦૦

ઉકત સંવગાની લેખખત ૫રીક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ સંબમઘત પુછ૫રછ અંગે સમિમતના કંટ્રોલ રૂિના ફોન નં.
(૦૨૮૪૯) ૨૩૧૫૩૦ ઉ૫ર કચેરી સિય (૧૦-૩૦ થી ૧૮-૧૦ સુઘી) દરમ્યાન (જાહેર રજા મસવાય) કરી ર્કાર્ે.
િનરલ કેટેગરીના ઉિેદવારો જેિણે પોસ્ટ ઓફીસિાં ફી ભરે લ હોય, તેિ છતા કોઇ કારણસર કોલ લેટર ડાઉનલોડ ન
થતો હોય તેવા ઉિેદવારોએ ૫રીક્ષા ફી ભયાા ના ચલણની અસલ નકલ, ઓનલાઇન અરજીની પ્રીન્ટ, ઓળખનો પુરાવો
અને બે પાસપોટા સાઇઝના ફોટા સાથે જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિમત-બોટાદની કચેરી ખાતે જે તે ૫રીક્ષાની
તારીખથી પાંચ ફદવસ અગાઉ રૂબરૂ સંપકા કરવો.
ખાસ સુચના :ઉિેદવારોને તથા વાલીઓને અનુરોઘ કરવાિાં આવે છે કે , ૫રીક્ષા સંબઘ
ં ી નાણાની િાંગણી કરતા લેભાગુ તત્વોની
વાતોિાં ફસાઇ ના જાય અને આવી બાબત ઘ્યાને આવે તો તેઓ સાિે પોલીસ કાયાવાહી કરે તેવી મવનંતી છે .
સ્થળ :- બોટાદ
તારીખ :- ૨૪/૦૧/૨૦૧૭

(એ.પી.વાઘેલા)
સખચવ
જિલ્લા પંચાયત સેવા ૫સંદગી સમિમત
બોટાદ

