ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
અગત્યનીાહેરરાત
ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા તાંરિક સ સંવગીની સીધી તરતી
જ
માટે (૧) તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંસઃ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને
(૨) તા. ૦૮/૧૧/૨૦૧૬ ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંસઃ ૮૭/૨૦૧૬૧૭ થી ૯૭/૨૦૧૬૧૭ પ્રરિકસધ્ધ
સરી ઓન-લાઇન અરજીપ સો મેળવવામાં આવેલ છે . જે પૈસીની (૧) જા.ક્ર.

૬૬/૨૦૧૬૧૭,

સવેયર, (૨) જા.ક્ર. ૮૮/૨૦૧૬૧૭, આસીસ્ટન્ટ મશીનમેન અને (૩) જા.ક્ર. ૯૧/૨૦૧૬૧૭,
આસીસ્ટન્ટ બાઇન્ડર, વગગ -૩ સંવગીની બીજા તબક્કાની સોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટે સ્ટ માટે ની
તારીખ નક્કી સરી તેની રિકવગતો તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૭ ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર

ુ વામાં
સ

આવેલ છે . જે સંદતે ઉસત દરે સ સંવગગની સોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના સોલ-લેટર
ડાઉનલોડ સરવા માટે નો સાયગક્રમ નીચે દર્ાગવ્યા પ્રમાણેનો મંડળ વારા નક્કી સરવામાં આવેલ છે .
જેની સંબરિકં ધત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવી.
અરિકનવાયગ સારણોસર મંડળ આ સાયગક્રમમાં િેરિાર સરી ર્સર્ે.
અ.

વવભાગ/ખાતાના

ાહેરરાતક્રમાંક/ પરીક્ષાની તારીખ/

નં.

વડાનીકચેરીનંુ નામ

૧

સેટલમેન્ટ સરિકમશ્નર

૬૬/૨૦૧૬૧૭ ૩૧/૦૮/૨૦૧૭

અને જમીન દિતર

સવેયર

સંવગગ નંુ નામ

સમય

કોલલેટરડાઉનલોડકરવામાટરની
તારીખ-સમયનીવવગતો
તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૪-૦૦કલાક

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦

થીતા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૫-૦૦/

રિકનયામક્શ્રી,

૧૭-૦૦ થી ૧૮-૦૦

ુ ી
૧૭-૦૦કલાકસધ

ગાંધીનગર

૦૧/૦૯/૨૦૧૭

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૪-૦૦કલાક

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦

થીતા.૦૧/૦૯/૨૦૧૭,બપોરર ૧૫-૦૦
ુ ી
કલાકસધ

૨

રિકનયામસરી, સરસારી
દ્રુ ણ અને લેખન

૩

૯૧/૨૦૧૬૧૭ ૩૧/૦૮/૨૦૧૭
આસીસ્ટન્ટ

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૪-૦૦કલાક
થીતા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૫-૦૦

સામગ્રી, ગાંધીનગર

બાઇન્ડર

ુ ી
કલાકસધ

રિકનયામસરી, સરસારી

૮૮/૨૦૧૬૧૭ ૩૧/૦૬/૨૦૧૭

તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૪-૦૦કલાક

દ્રુ ણ અને લેખન

આસીસ્ટન્ટ

સામગ્રી, ગાંધીનગર

મર્ીનમેન

૧૭-૦૦ થી ૧૮-૦૦

થીતા.૩૧/૦૮/૨૦૧૭,બપોરર ૧૭-૦૦
ુ ી
કલાકસધ

ઉમેદવારોએ જે તે સંવગગની સોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના સોલ-લેટર તથા તે સાથેની
જરૂરી

સુચનાઓ

સફહત

ઉપર

દર્ાગ વેલ

રિકનયત

તારીખ-સમયગાળા

દરમ્પયાન

''https://

ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પરથી અચ ૂસ (ON LINE) ડાઉનલોડ સરી તેની રિકપ્રન્ટ સાઢી
લેવાની રહેર્ે.
પ્રવેર્પ

ુ રમાં (૧) ''https:
''ON LINE'' ડાઉનલોડ સરવા માટે ઉમેદવારોએ પ્રથમ સોમ્પ્ ટ

// ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પર જવુ.ં (૨) '' Second Level Exam Call Latter''
પર ''Click'' સરવુ.ં (૩) ત્યાર બાદ Select job ના બોક્ષમાંથી આપ જે જાહેરાતનો સોલલેટર
ડાઉનલોડ સરવા માંગતા હોય તે જાહેરાત Select સરીને રિકનયત બોસસમાં ''Confirmation

Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ સરીને OK પર Click સરવાથી અલગ Window માં
આપનો Call letter (પ્રવેર્પ

) સ્ક્રીન પર દે ખાર્ે. જે Call Latter તથા તે સાથેની સુચનાઓની

રિકપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહેર્ે. ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ સરે લ સોલ-લેટર તથા સુચનાઓની રિકવગતો સે જે
સોમ્પ્ ટુ ર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ સમયે હાજરીપ સની રિકવગતો તરવા તેમજ પરીક્ષાની આગળની સાયગવાહી
માટે

ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અચ ૂસ વાંચી જવી. ઓનલાઈન સોલ લેટર ડાઉનલોડ સરવા સંદતે સોઈ

માગગદર્ગનની આવશ્યસતા જણાય તો તે માટે મંડળના નાયબ સચચવરી (તાંરિક સ પરીક્ષા) નો સચેરી
સમય દરમ્પયાન િોન નંબર:-૦૭૯-૨૩૨૫૩૬૨૮૫ર સં૫સગ સરી ર્સાર્ે.
સ્થળઃ-ગાંધીનગર
તારીખ-૧૯/૦૮/૨૦૧૭

સચચવ
ુ રાતગૌણસેવાપસંદગીમંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

