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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 (૧) ૯૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૧૦/૨૦૧૬૧૭ (૨) 

તા. ૧૭/૦૩/૨૦૧૭ ના રોજ (.*. ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭ થી ૧૩૨/૨૦૧૬૧૭ અન ે (૩) તા. 

૨૬/૦૭/૨૦૧૭ ના રોજ (.*. ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૩૭/૨૦૧૭૧૮ અન ે (૪) તા. 

૧૭/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ (.*. ૧૩૮/૨૦૧૭૧૮ થી ૧૪૧/૨૦૧૭૧૮ તેમજ (.*. 

૧૧૩/૨૦૧૬૧૭ અન ે ૧૧૪/૨૦૧૬૧૭ 4િસ� ધ કર5 ઓન-લાઇન અર:પ�કો મેળવવામા ં

આવેલ છે. = પૈક5ની નીચે દશાAવેલ સવંગ�ની બી( તબCાની કોDEFટુર 4ોGફસીયJસી ટ�Kટ 

ગાધંીનગર /અમદાવાદ ખાત ે યો(નાર છે. = અJવયે કોDEFટુર 4ોGફસીયJસી ટ�Kટ માટ�ની 

તાર5ખ નC5 કર5ને તા. ૦૪/૦૭/૨૦૧૮, તા. ૦૫/૦૭/૨૦૧૮ તથા તા. ૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ના 

રોજ મડંળની વેબસાઇટ પર Nકુવામા ંઆવલે છે. = સદંભO ઉકત દર�ક સવંગAની પર5Qા માટ�ના 

કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ�નો કાયA*મ નીચે દશાAR યા 4માણેનો મડંળ Sારા નC5 કરવામા ં

આવેલ છે. =ની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જUર5 નVધ લેવી.        
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* ૧૩૪/૨૦૧૭૧૮, 

પ�ધુન િનર��ક  

૧૧/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૬-૦૦ થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૬-૦૦ કલાક 'ધુી 

૯ ૧૨૧/૨૦૧૬૧૭,   

(ડ સેફટ� ઓ/ફસર  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૧૫ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, સવાર
 ૧૧-૦૦ કલાક 'ધુી 

!" ૧૨૭/૨૦૧૬૧૭,   

ફોરમેન ઇ345કટર  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૧૫ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, સવાર
 ૧૧-૦૦ કલાક 'ધુી 

!! ૧૩૯/૨૦૧૭૧૮, 

હોિમયોપથી મેડ�કલ 

ઓ/ફસર  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૧-૦૦ થી ૧૨-૧૫ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, સવાર
 ૧૧-૦૦ કલાક 'ધુી 

!# ૧૧૯/૨૦૧૬૧૭,   

6ુનીયર ફામા7સી4ટ  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૩-૧૫ થી ૧૪-૩૦ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૩-૧૫ કલાક 'ધુી 

!, ૧૨૪/૨૦૧૬૧૭,   

6ુનીયર ઇ34પેકટર  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૩-૧૫ થી ૧૪-૩૦ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૩-૧૫ કલાક 'ધુી 

!0 ૧૨૫/૨૦૧૬૧૭,   

િવ9તુ પેટા િનર��ક  

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૬-૦૦ થી ૧૭-૧૫ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૬-૦૦ કલાક 'ધુી 

!3 ૧૩૩/૨૦૧૭૧૮,   

વાયરમેન 

 ૧૨/૦૮/૨૦૧૮ 

૧૬- થી ૧૭-૦૦ 

તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૧૨/૦૮/૨૦૧૮, બપોર
 ૧૬-૦૦ કલાક 'ધુી 

 

        ઉમેદવારોએ = તે સવંગAની  બી( તબCાની કોDEFટુર 4ોGફસીયJસી ટ�Kટ માટ�ના કોલ-

લેટર તથા તે સાથેની જUર5 Wચુનાઓ સGહત ઉપર દશાAવેલ િનયત તાર5ખ-સમયગાળા 

દરD યાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પરથી અXકૂ (ON LINE) ડાઉનલોડ 

કર5 તેની િ4Jટ કાઢ5 લેવાની  રહ�શ.ે       

  4વેશપ� ''ON LINE'' ડાઉનલોડ કરવા માટ� ઉમેદવારોએ 4થમ કોD E Fટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પર જ[ુ.ં (૨) બી( તબCાની કોDEFટુર 

4ોGફસીયJસી ટ�Kટ માટ�ના ઉમેદવારોએ '' Call Letter '' પર ''Click'' કર[ુ.ં (૩) \ યાર બાદ 

''Secondary/ Main Exam Call Latter'' પર ''Click'' કર�ને Select job ના બોQમાથંી આપ 

= (હ�રાતનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય તે (હ�રાત Select કર5ને િનયત 

બોકસમા ં''Confirmation Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર5ને OK  પર Click  



કરવાથી અલગ Window મા ંઆપનો Call letter (4વેશપ� ) K *5ન પર દ�ખાશે. = Call 

Latter તથા તે સાથનેી Wચુનાઓની િ4J ટ મળેવી લેવાની રહ�શ.ે ( કોલ લેટર નવી િવJડોમા ં

ખોલવા માટ� Pop up Blocker Off  કર[ુ ં જUર5 છે. )   

      ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર�લ કોલ-લેટર તથા Wચુનાઓની િવગતો ક� = કોDEFટુર 

4ોGફસીયJસી ટ�Kટ સમયે હાજર5પ�કની િવગતો ભરવા તેમજ પર5Qાની આગળની કાયAવાહ5 

માટ� ]બૂ જ ઉપયોગી હોઇ ત ેઅXકૂ વાચંી જવી.  

 

 

4 થળઃ-  ગાંધીનગર    

તાર�ખ-  ૨૭/૦૭/૨૦૧૮ 

સAચવ                           

Cજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,  

 ગાંધીનગર 

 


