G\PlH5\SqDSDq;lDlTqHFC[ZFTqZ_!*
lH<,F 5\RFIT ;[JF 5;\NUL ;lDlT
lH<,F 5\RFIT SrKvE]H
TFPZ#q!qZ_!*
5|lT4
GFIA DFlCTL lGIFDSzL
DFlCTL BFT]
E]HvSrK

lJQFI ov HFC[ZFT 5|l;wW SZJF AFATP
;lJGI HIEFZT ;FY pST lJQFI VgJI[ H6FJJFG]\ S[4 SrK lH<,FDF\ EZTL
5|lS|IF Z_!* V\TU"T VF5JFGL YTL HFC[ZFT #s+6f GS,DF\ VF ;FY[ ;FD[, K[P VF
HFC[ZFT ZFHIGF TDFD lH<,FGF JT"DFG 5+DF\ 56 5|l;wW YFI T[ D]HA ACM/L 5|l;wWL
WZFJTF N{lGS JT"DFG 5+DF\ 5|l;wW YJF lJG\TL K[P
;lRJ
lH<,F 5\RFIT ;[JF 5;\NUL ;lDlT
SrKvE]H
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� આર�૨૦૧૭ માસમાં �હ�રાત ક્રમાં
આગામી ફ�ુ

DPSSC૦૧/૨૦૧૬-

૧૭/૧ થી ૫/૨૦૧૬-૧૭ની િવિવધ સંવગ�ની સ્પધાર્ત્મક પર�ક્ષા યોજવામાં આવન. આ પર�ક્ષા માટ� � તે સંવગર્ની સા
દશાર્વ્યા �ુજબના સમયગાળા દરમ્યાન પોતા

પ્રવેશ-કમ-હાજર�પત્(કોલલેટર/હોલ ટ�ક�ટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો 

માટ�ની �ુચનાઓ ઓજસ વેબસાઈટ  https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કર� િપ્રન્ટ કર� મેળવી લેવા સબંિધત ઉમેદવારો
આથી જણાવવામાં આવે છે.
�હ�રાત ક્રમાંક અને સંવગર્�

પર�ક્ષાની તાર

પર�ક્ષાનો સ

કોલલેટર/હોલ ટ�ક�ટ/પ્રવેશપ
ડાઉનલોડ કરવાનો સમયગાળો

નામ

From
DPSSC૦૧/૨૦૧૬-૧૭/૨

તા.૧૨-૨-૨૦૧૭ રિવવાર

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦

તલાટ� કમ મંત્
DPSSC૦૧/૨૦૧૬-૧૭/૩

તા.૧૨-૨-૨૦૧૭ રિવવાર

૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦

મલ્ટ� પરપઝ હ�લ્થ વક(�ુ.)
DPSSC૦૧/૨૦૧૬-૧૭/૫

તા.૧૮-૨-૨૦૧૭ શિનવાર

૧૬.૦૦ થી ૧૭.૦૦

ગ્રામસે
DPSSC૦૧/૨૦૧૬-૧૭/૧

તા.૧૯-૨-૨૦૧૭ રિવવાર

૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦

�ુનીયર ક્લાક
DPSSC૦૧/૨૦૧૬-૧૭/૪

તા.૧૯-૨-૨૦૧૭ રિવવાર

�ફમેલ હલ� ્થ વકર(�ી)

૧૫.૦૦ થી ૧૬.૦૦

To

૨૫-૧-૨૦૧૭

૧૨-૨-૨૦૧૭

૧૫.૦૦

૧૧.૦૦

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

૯-૨-૨૦૧૭

૧૯-૨-૨૦૧૭

૧૫.૦૦

૧૫.૦૦

ઉક્ત સંવગર્ની લે�ખત પર�ક્ષાના કોલલેટર ડાઉનલોડ સંબંિધત �ુછપરછ �ગે સિમિતના કંટ્રોલ �મના ફોન૦૨૮૩૨ુ ી) દરમ્યા(�હ�ર ર� િસવાય) કર� શકાશ.ે
૨૫૧૧૫૦ ઉપર કચેર� સમય (૧૦.૩૦ થી ૧૮.૧૦ �ધ
જનરલ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો �મણે પોસ્ટ ઓફ�સમાં ફ� ભર�લ હો , તેમ છતાં કોઈ કારણોસર કોલલેટર ડાઉનલોડ ન થતો 
હોય તેવા ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� ભયાર્ના ચલણની અસલ નકલ અને ઓનલાઈન અર�ની િપ્રન્ટ સાથે �જલ્લા પંચાય
પસંદગી સિમિત �ુજ-કચ્છની કચેર� ખાતે � તેપર�ક્ષાની તાર�ખથી પાંચ �દવસ અગ �બ� સંપકર્ કરવ.
ખાસ �ુચના:ઉમેદવારોને તથા વાલીઓને અ�ુરોધ કરવામાં આવે છે ક� , પર�ક્ષા સંબંધી નાણાની માંગણી કરતા લેભા�ુ તત્વોની વાતોમ
ફસાઈ ના �ય અને આવી બાબત ધ્યાને

આવે તો તેઓ સામે પોલીસ કાયર્વાહ� કર� તેવી િવનંતી .
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