ુ રાત રાજય બીજ નિગમ લિનમટે ડ
ગજ
(ગુજરાત સરકારનુું સાહસ)
,

રજી.કચેરી: બીજ ભવિ, સેકટર િું.૧૦-એ ગાુંધીિગર-૩૮૨૦૧૦.
ટે િીફોિ િું. વહીવટ નવભાગ-૨૩૨૫૬૭૧૫

મદદિીશ વગગ -૩ સુંવગગ િી િેલિત પરીક્ષામાું ફેરફાર અંગેિી જાહેરાત
ગુજરાત રાજ્ય બીજ નનગમ લિ., નનગમના નવનવધ સાંવગગની સીધી ભરતીથી જગ્યાઓ ભરવા માટેની િેલિત
પરીક્ષાના કાયગક્ર્મ બાબતે નનગમે વતગમાન પત્રોમાાં જાહેરાત તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૭નાાં રોજ આપેિ હતી.
જેમાાં મદદનીશ (વગગ-૩) તથા અપર ડીવીઝન કિાકગ -કમ -કેશીયર (વગગ-૩) સાંવગગની િેલિત પરીક્ષા
તા.૨૩-૧૨-૧૭ ના રોજ સમય બપોરે ૨ થી ૪ દરમ્યાન રાિવામાાં આવેિ છે જે પૈકી

મદદિીશ વગગ -૩ સુંવગગ િી

િેલિત પરીક્ષાના કાયગક્રમમાાં ફેરફાર કરી તે તા.૩૧/૧૨/૧૭ રનવવારના રોજ, સમય સવારના ૧૧:૦૦ કિાક થી
બપોરના ૧:૦૦ કિાક સુધી, સ્થળ નવશ્વકમાગ સરકારી ઈજનેરી કોિેજ, ચાાંદિેડા, અમદાવાદ િાતે રાિવામાાં આવેિ
છે , જે બાબતની જાણ કરવામાાં આવે છે . અન્ય તમામ સાંવગગની િેલિત પરીક્ષાનો કાયગક્રમ નનગમની અગાઉ
તા.૧૫/૧૨/૧૭ની જાહેરાત મુજબ યથાવત રાિવામાાં આવેિ છે .
મદદનીશ વગગ-૩ સાંવગગની િેલિત પરીક્ષામાાં ફેરફાર અંગેના નવા કોિ િેટર તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૭,
મુંગળવારિા રોજ સમય ૧૦:૦૦ કિાકથી તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૭ રનવવારિા રોજ સમય ૧૦:૦૦ કિાક સુધી પરીક્ષાિા
કોિ િેટર/સુચનાઓ ઓજસની વેબસાઈટ https://ojas.gujarat. gov.in ઉપરથી ડાઉનિોડ કરવાના રહેશે.
મેિેજીંગ ડીરે ક્ટર
ગુ.રા.બી.નિ.લિ., ગાુંધીિગર

મ.મેનેજર (વહીવટ)
ગુજરાત રાજય બીજ નનગમ લિ.,
ગાાંધીનગર.

Gujarat State Seeds Corporation Ltd.
(An undertaking of Govt. of Gujarat)
,

Registered Office:- Beej Bhavan, Sector-10/A,
Gandhinagar. 382010.
ADM Dept. Tel No. 23256715
Web site :- www.gurabini.com E-mail :- info@gurabini.com

Change in Exam time Schedule for the post of Assistant (Class-3)
Gujarat state seed corporation Ltd. has published an advertisement for examination schedule
for various cadres (posts) in Western Times of India on date. 15/12/017. Where in Written
examination for Assistant (Class-III) and Upper-Division Clerk-cum-Cashier (Class-3) cadre is scheduled
on dt. 23-12-2017 at time: 2 to 4 pm. Among which the examination schedule for post of Assistant
(Class-III) cadre has been changed, whereas schedule of written examinations of remaining all cadres
have been kept same as per the advertisement of the corporation as on date. 15/12/17.
The revised schedule and place for written examination for post of Assistant (Class III ) cadre
will be as follows;
Date: 31/12/2017 on Sunday,
Time : 11:00 am to 1 pm : For 00 hours,
Place : Vishwakarma Government Engineering College, G.T.U., Nr. Visat Three Roads, SabarmatiKoba Highway, Chandkheda, Ahmedabad-382424, Gujarat.
Managing Director
Gujarat State Seeds Corporation Ltd.
Gandhinagar.

