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અગ� યની �હ
રાત 

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

માટ� (૧) તા. ૧૮/૦૪/૨૦૧૫ ના રોજ +હ�રાત -માકંઃ ૬૬/૨૦૧૬૧૭ થી ૭૦/૨૦૧૬૧૭ અને 

(૨) તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ +હ�રાત -માકંઃ ૭૧/૨૦૧૬૧૭ થી ૮૧/૨૦૧૬૧૭ 2િસ� ધ  

કર3 ઓન-લાઇન અર8પ�કો મેળવવામા ં આવેલ છે. ; પૈક3ની (૧) +.-. ૭૧/૨૦૧૬૧૭, 

ઇ���કટર �ેડ-એ (િમક
નીકલ) (૨) +.-. ૭૩/૨૦૧૬૧૭, ઇ���કટર �ેડ-બી (ઇલેક�(કલ) (૩) 

+.-. ૭૪/૨૦૧૬૧૭, ઇ���કટર �ેડ-બી (ઇલેક�(કલ), (૪) +.-. ૭૬/૨૦૧૬૧૭, ઇ���કટર �ેડ-

બી (ઇલેક�ોનીક એ�ડ કો,-નુીક
શન), (૫) +.-. ૭૭/૨૦૧૬૧૭, ઇ���કટર �ેડ-સી (ઇલેક�(કલ), 

(૬) +.-. ૭૮/૨૦૧૬૧૭ ઇ���કટર �ેડ-સી ( (૧) ઇલેક�ોનીકસ એ�ડ કો,-નુીક
શન (૨) 

કો,2-ટુર), વગ4-૩ સવંગ�ની > પધા?@ મક લેAખત કસોટ3 માટ�ની તાર3ખ નC3 કર3 તેની િવગતો 

તા. ૨૫/૧૧/૨૦૧૬ તથા તા. ૧૪/૧૨/૨૦૧૬ ના રોજ મડંળની વેબસાઇટ પર Fકુવામા ં

આવેલ છે. તેમજ (૧) +.-. ૬૯/૨૦૧૬૧૭, 5ેયાન તાિં7ક મદદનીશ, (૨) +.-. ૭૦/૨૦૧૬૧૭, 

મદદનીશ �થંપાલ, (૩) +.-. ૮૧/૨૦૧૬૧૭, ક
ટલોગર વગ4-૩ સવંગ:ની બી� તબ;ાની 

કો,2-ટુર <ો=ફસીય�સી ટ
�ટ માટ�ની તાર3ખ નC3 કર3 તેની િવગતો તા. ૦૧/૧૨/૨૦૧૬ ના 

રોજ મડંળની વેબસાઇટ પર Fકુવામા ંઆવેલ છે. ; સદંભG ઉકત દર�ક સવંગ?ની પર3Iા માટ�ના 

કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ�નો કાય?-મ નીચે દશા?M યા 2માણેનો મડંળ Nારા નC3 કરવામા ં

આવેલ છે. ;ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જPર3 નQધ લેવી.  

      અિનવાય? કારણોસર મડંળ આ કાય?-મમા ંફ�રફાર કર3 શકશે.  

 

અ. 

ન.ં 

�હ
રાત @માકં/  

સવંગ4Aુ ંનામ 

પર(Bાનીતાર(ખ/ 

સમય 

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ
ની  

તાર(ખ-સમયની િવગતો  

૧ ૭૬/૨૦૧૬૧૭  

ઇ���કટર  �ેડ- બી 

(ઇલેક�ોનીક એ�ડ 

કો,-નુીક
શન),  

૨૯/૧૨/૨૦૧૬    

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૯/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૨ ૭૪/૨૦૧૬૧૭ 

ઇ���કટર  �ેડ-બી 

(ઇલેક�(કલ)   

૩૦/૧૨/૨૦૧૬    

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૨૦/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૩૦/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૩ ૮૧/૨૦૧૬૧૭, 

ક
ટલોગર 

૦૨/૦૧/૨૦૧૭    

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૧૫ 

તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૪ ૬૯/૨૦૧૬૧૭, 5ેયાન 

તાિં7ક મદદનીશ 

૦૨/૦૧/૨૦૧૭    

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૧૫ 

તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૫ ૭૦/૨૦૧૬૧૭, 

મદદનીશ �થંપાલ 

૦૨/૦૧/૨૦૧૭    

૧૬-૩૦ થી ૧૭-૪૫ 

તા. ૨૬/૧૨/૨૦૧૬, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૦૨/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૬-૦૦ કલાક Gધુી 

 



 

૬ ૭૮/૨૦૧૬૧૭ 

ઇ���કટર  �ેડ-સી ((૧) 

ઇલેક�ોનીક એ�ડ 

કો,-નુીક
શન (૨) 

કો,2-ટુર), 

૨૧/૦૧/૨૦૧૭  

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૭ ૭૩/૨૦૧૬૧૭ 

ઇ���કટર  �ેડ-બી 

(િમક
નીકલ)   

૨૨/૦૧/૨૦૧૭  

૧૨-૦૦ થી ૧૪-૦૦ 

તા. ૧૧/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૨/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૨-૦૦ કલાક Gધુી 

૮ ૭૭/૨૦૧૬૧૭  

ઇ���કટર  �ેડ-સી 

(િમક
નીકલ) 

૨૮/૦૧/૨૦૧૭  

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૧૯/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૮/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૫-૦૦ કલાક Gધુી 

૯ ૭૧/૨૦૧૬૧૭  

ઇ���કટર  �ેડ-એ 

(િમક
નીકલ) 

૨૯/૦૧/૨૦૧૭  

૧૨-૦૦ થી ૧૪-૦૦ 

તા. ૧૯/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૯/૦૧/૨૦૧૭, બપોર
 ૧૨-૦૦ કલાક Gધુી 

 
 

        ઉમેદવારોએ ; તે સવંગ?ની > પધા?@ મક લેAખત કસોટ3 માટ�ના કોલ-લેટર તથા તે સાથેની 

જPર3 Sચુનાઓ સTહત ઉપર દશા?વેલ િનયત તાર3ખ-સમયગાળા દરU યાન ''https:// 

ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પરથી અVકૂ (ON LINE) ડાઉનલોડ કર3 તેની િ2Xટ કાઢ3 

લેવાની  રહ�શે.   

નIધઃ- ઉકત �ણે સવંગ�ની ઓન-લાઇન >પધા?@મક લેAખત કસોટ3 માટ� સામાXય Sચૂનાઓની 

નીચે  ઓન-લાઇન 2Zપ� સબંધંી વધારાની Sચૂનાઓ પણ Fકુવામા ંઆવેલ છે. ;ની િ2Xટ 

કાઢ3 લઇ તેનો અ[યાસ પણ કર3 લેવો.     

  2વેશપ� ''ON LINE''   ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ 2થમ કોU \ ]ટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''   વેબસાઇટ પર જ^ુ.ં (૨)  ''  Print   Call Latter''  પર 

''Click''  કર^ુ.ં (૩) @ યાર બાદ Select job ના બોIમાથંી આપ ; +હ�રાતનો કોલલેટર 

ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય તે +હ�રાત Select કર3ને િનયત બોકસમા ં ''Confirmation 

Number''  તથા ''Birth Date''  ટાઇપ કર3ને OK  પર Click   કરવાથી અલગ Window 

મા ંઆપનો Call letter (2વેશપ� ) > -3ન પર દ�ખાશે. ; Call Latter  તથા તે સાથેની 

Sચુનાઓની િ2X ટ મેળવી લેવાની રહ�શે.  

 �.@. ૬૯/૨૦૧૬૧૪૭,  �.@. ૭૦/૨૦૧૬૧૭  �.@. ૮૧/૨૦૧૬૧૭  ના 

સવંગ�ની બી+ તબCાની કોU\]ટુર 2ોTફસીયXસી ટ�>ટ ના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ� '' 

Second Level Exam  Call Latter''  પર ''Click''  કર^ુ.ં    



 

              ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર�લ કોલ-લેટર તથા Sચુનાઓની િવગતો ક� ; > પધા?@ મક 

લેAખત કસોટ3 સમયે હાજર3પ�કની િવગતો ભરવા તેમજ પર3Iાની આગળની કાય?વાહ3 માટ� 

`બૂ જ ઉપયોગી હોઇ તે અVકૂ વાચંી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સદંભG કોઈ 

માગ?દશ?નની આવbયકતા જણાય તો તે માટ� મડંળના નાયબ સAચવcી (તાિં�ક પર3Iા) નો 

કચેર3 સમય દરU યાન ફોન નબંર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સ૫ંક? કર3 શકાશે. 
 

 

� થળઃ-  ગાધંીનગર 

તાર(ખ- ૨૦/૧૨/૨૦૧૬ 

 

સLચવ 

Nજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

ગાધંીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


