ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ
જ
લોક નં.ર પાંચમો માળ કમયોગી ભવન, સેકટર-૧૦/એ,ગાંધીનગર
પધા મક પર

ાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા

ગેની

હરાત

ુ રાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર વારા એિ લ/મે- ૨૦૨૨ માં નીચેના સંવગ ની પધા મક પર
જ
આ પર

ા માટ

ુ બના સમયગાળા દર યાન ઉમેદવાર પોતાના
જ

તે સંવગની સામે દશા યા

ટ ક ટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો માટની

ા યોજવામાં આવનાર છે .

વેશપ -કમ-હાજર પ ક (કોલલેટર/હોલ

ુ નાઓ ઓજસ વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in ઉપરથી ડાઉનલોડ કર ,િ
ચ

ટ કર

મેળવી લેવાના રહશે .
સંવગ ંુ નામ

હરાત માંક

પર

ાની તાર ખ

પર

ાનો સમય

કોલલેટર/ હોલટ ક ટ/ વેશપ
કરવાનો સમયગાળો

. ૬/૨૦૨૧-૨૨

કડા મદદનીશ
(વગ-૩)

તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨

બપોર ૧૫-૦૦ થી ૧૬-૩૦

(શિનવાર)

From

To

તા.૧૯-૦૪-૨૦૨૨

તા.૩૦-૦૪-૨૦૨૨

બપોર ૧૩-૦૦

બપોર ૧૫-૦૦

કલાકથી
. ૫/૨૦૨૧-૨૨

નાયબ

તા.૦૮-૦૫-૨૦૨૨

હસાબનીશ

(રિવવાર)

સવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૩૦

ુ નીયર

તા.૦૮-૦૫-૨૦૨૨

બપોર ૧૫-૦૦ થી ૧૬-૩૦

(રિવવાર)

બપોર ૧૩-૦૦

સવાર ૧૧-૦૦

ક( ુ . ેડ)

િનર

સવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૩૦

(રિવવાર)

બપોર ૧૩-૦૦

બપોર ૧૫-૦૦

બપોર ૧૩-૦૦

સવાર ૧૧-૦૦

કલાકથી

િવ તરણ

તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૨

અિધકાર (સહકાર)

(રિવવાર)

બપોર ૧૬-૦૦ થી ૧૭-૩૦

તા. ૨૨-૦૫-૨૦૨૨

હસાબનીશ

(રિવવાર)

સવાર ૧૧-૦૦ થી ૧૨-૩૦

બપોર ૧૩-૦૦

બપોર ૧૬-૦૦

તા. ૨૨-૦૫-૨૦૨૨

ઇજનેર

(રિવવાર)

બપોર ૧૫-૦૦ થી ૧૬-૩૦

બપોર ૧૩-૦૦

સવાર ૧૧-૦૦

(ર) ઉપરોકત ર તે ડાઉનલોડ કરલ કોલલેટર/ વેશપ ની િ

ુધી

તા.૨૨-૦૫-૨૦૨૨

બપોર ૧૩-૦૦

બપોર ૧૫-૦૦

ુ નાઓ યાન ૂવક વાંચી, તેનો
ચ

ટ નકલ િસવાય પર

કલાક

તા.૧૧-૦૫-૨૦૨૨
કલાકથી

ઉપરની તેમજ તેની પાછળ આપેલ

ુધી

તા.૨૨-૦૫-૨૦૨૨

(િસિવલ)(વગ-૩)
(૧) ઉમેદવાર કોલલેટર/ વેશપ

કલાક

તા.૧૧-૦૫-૨૦૨૨
કલાકથી

અિધક મદદનીશ

ુધી

તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૨

(વગ-૩)
. ૧૩/૨૦૨૧-૨૨

કલાક

તા.૦૪-૦૫-૨૦૨૨
કલાકથી

િવભાગીય

ુધી

તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૨

(વગ-૩)
. ૩/૨૦૨૧-૨૨

કલાક

તા.૦૪-૦૫-૨૦૨૨

(વગ-૩)
. ૮/૨૦૨૧-૨૨

ુધી

તા.૦૮-૦૫-૨૦૨૨

કલાકથી
તા.૧૫-૦૫-૨૦૨૨

કલાક

તા.૨૭-૦૪-૨૦૨૨

(વગ-૩)
સમાજ ક યાણ

ુધી

તા.૦૮-૦૫-૨૦૨૨

કલાકથી

ફામાસી ટ
. ૭/૨૦૨૧-૨૨

કલાક

તા.૨૭-૦૪-૨૦૨૨

(વગ-૩)
. ૧૧/૨૦૨૧-૨૨

ડાઉનલોડ

ાના દવસે પર

કલાક

ુધી

ુ તપણે અમલ કરવાનો રહશે.
ા ક

ખાતે ઉમેદવારને

વે શ મળશે

ન હ, તેની દરક ઉમેદવાર ખાસ નોધ લેવી.
(૩) જનરલ કટગર ના ઉમેદવારો
ઉમેદવારોએ પર
ફોટો ઓળખપ

મણે પો ટ ઓફ સમાં ફ ભરલ હોય, તેમછતાં કોઇ કારણસર કોલલેટર ડાઉનલોડ ન થતો હોય તેવા

ા ફ ભયાના ચલણની અસલ નકલ ,ઓનલાઇન અર ની િ
સાથે મંડળની કચેર ખાતે

તે પર

ટ , પાસપોટ સાઇઝના બે ફોટો ાફ અને ઉમેદવાર ંુ કોઇ એક

ાની તાર ખ થી મોડામાં મોડા

ણ દવસ અગાઉ (કચેર કામકાજના દવસે) બ સંપક

કરવો.
તા.૧૧/૦૪/૨૦૨૨

સ ચવ

