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અગ� યની �હ
રાત 

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

માટ� તા. ૨૬/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ (હ�રાત *માકંઃ ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ ,િસ� ધ  

કર- ઓન-લાઇન અર3પ�કો મેળવવામા ંઆવલે છે. 6 પકૈ-ની નીચે દશા:વેલ સવંગ�ની ,થમ  

તબ=ાની MCQ-OMR પ>િતની ?પધા:@મક લેAખત કસોટ- ગાધંીનગર ખાત ે યો(નાર છે. 6 

અDવયે ?પધા:@મક લેAખત કસોટ- માટ�ની તાર-ખ ન=- કર-ને તા. ૨૭/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ 

મડંળની વેબસાઇટ પર Eકુવામા ંઆવેલ છે. 6 સદંભF ઉકત દર�ક સવંગ:ની પર-Hા માટ�ના કોલ-

લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ�નો કાય:*મ નીચે દશા:I યા ,માણેનો મડંળ Jારા ન=- કરવામા ં

આવેલ છે. 6ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જLર- નMધ લેવી.  

      અિનવાય: કારણોસર મડંળ આ કાય:*મમા ંફ�રફાર કર- શકશે.  
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        ઉમેદવારોએ 6 તે સવંગ:ની  ,થમ  તબ=ાની MCQ-OMR  પ>િતની ?પધા:@મક લેAખત 

કસોટ- માટ�ના કોલ-લેટર તથા ત ેસાથેની જLર- Oચુનાઓ સPહત ઉપર દશા:વેલ િનયત તાર-ખ-

સમયગાળા દરQ યાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પરથી અRકૂ (ON LINE) 

ડાઉનલોડ કર- તેની િ,Dટ કાઢ- લેવાની  રહ�શ.ે   

     

  ,વેશપ� ''ON LINE''  ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ ,થમ કોQ U Vટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પર જYુ.ં (૨) MCQ-OMR પ>િતની ?પધા:@મક 

લેAખત કસોટ- માટ�ના ઉમેદવારોએ '' Print '' પર ''Click'' કરYુ.ં (૩) @ યાર બાદ ''Primary 

Call Latter'' પર ''Click'' કર�ને Select job ના બોHમાથંી આપ 6 (હ�રાતનો કોલલેટર 

ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય ત ે(હ�રાત Select કર-ને િનયત બોકસમા ં ''Confirmation 

Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર-ન ેOK  પર Click  કરવાથી અલગ Window 



મા ંઆપનો Call letter (,વેશપ� ) ? *-ન પર દ�ખાશે. 6 Call Latter તથા તે સાથનેી 

Oચુનાઓની િ,D ટ મેળવી લેવાની રહ�શે.  

      ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર�લ કોલ-લેટર તથા Oચુનાઓની િવગતો ક� 6 ? પધા:@ મક 

લેAખત કસોટ- સમય ે હાજર-પ�કની િવગતો ભરવા તેમજ પર-Hાની આગળની કાય:વાહ- માટ� 

[બૂ જ ઉપયોગી હોઇ તે અRકૂ વાચંી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સદંભF કોઈ 

માગ:દશ:નની આવ]યકતા જણાય તો તે માટ� મડંળના નાયબ સAચવ^ી (તાિં�ક પર-Hા) નો 

કચેર- સમય દરQ યાન ફોન નબંર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સ૫ંક: કર- શકાશ.ે 
 

 

� થળઃ-  ગાંધીનગર 

તાર�ખ- ૩૦/૦૮/૨૦૧૭ 
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'જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ  

ગાંધીનગર 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


