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અગ� યની �હ
રાત 

        �જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર � વારા તાિં�ક/�બનતાિં�ક સવંગ�ની સીધી 

ભરતી માટ" (૧) તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ -હ"રાત /માકંઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯,  

(૨) તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ -હ"રાત /માકંઃ ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯,  (૩) તા. 

૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ -./. ૧૪૨/૨૦૧૭૧૮, -./. ૧૪૩/૨૦૧૭૧૮ અને (૪) તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ 

ના રોજ -./. ૧૮૨/૨૦૧૯૨૦ 7િસ� ધ કર8 ઓન-લાઇન અર=પ�કો મેળવવામા ં આવલે હતા. ? 

પૈક8ની નીચે દશાCવેલ -હ"રાતો- સવંગ�ની 7થમ તબDાની E પધાCF મક લે�ખત પર8Hાન ે Iતે બી- 

તબDાની કJKLટુર 7ોMફસીયPસી ટ"Eટ માટ" લાયક (કવોલીફાય) ઠર"લ ઉમદેવારોની યાદ8 તથા 

અSયાસ/મ અને અગFયની Tચુના તા. ૧૮/૦૯/૨૦૨૦ ના રોજ મડંળની વેબસાઇટ પર Uકુવામા ંઆવલે 

હતી. ? સદંભV નીચે દશાCવેલ દર"ક સવંગCની કJKLટુર 7ોMફસીયPસી પર8Hા માટ"નો િવગતવાર કાયC/મ 

નીચે દશાCW યા 7માણે મડંળ Xારા નD8 કરવામા ંઆવેલ છે.  

      અિનવાયC કારણોસર મડંળ આ કાયC/મમા ંફ"રફાર કર8 શકશે.  
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રાત �માકં/ સવંગ��ુ ંનામ પર� ાનીતાર�ખ પર� ાનો સમય 

૧ "#$/�&"'"( - ����*+� ,-�.� 
૧૯/૧૦/૨૦૨૦  ૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  
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૩ "#૯/�&"("૯ - �� ����+ 1
�!� � ૧૯/૧૦/૨૦૨૦  ૧૪-૩૦ થી ૧૫-૪૫  

૪ "($/�&"૯$& - 2�� 3��
�  ૨૦/૧૦/૨૦૨૦  ૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  

૫ "/#/�&"("૯ - 45��62� 3��7��� 
૨૦/૧૦/૨૦૨૦  ૧૪-૩૦ થી ૧૫-૪૫ 
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૨૧/૧૦/૨૦૨૦  ૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  

૮ "/'/�&"("૯ - 5�9�+ 

૯ "#</�&"("૯ - +�=��� ��� �� ���7��� ૨૧/૧૦/૨૦૨૦  ૧૪-૩૦ થી ૧૫-૪૫  
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૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  અને   

૧૩-૪૫ થી ૧૫-૦૦ 
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, થળઃ-  ગાંધીનગર    

તાર�ખ-  ૨૫/૦૯/૨૦૨૦ 
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