,
અગ યની

હરાત

ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
જ

વારા તાંિ ક સંવગ ની સીધી ભરતી

માટ તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ )હરાત +માંકઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯
0િસ ધ કર1 ઓન-લાઇન અર7પ કો મેળવવામાં આવેલ છે . : પૈક1ની નીચે દશા>વેલ
)હરાતોના સંવગ>ની 0થમ તબ@ાની Aપધા> Bમક લેCખત પર1Eાને Fતે બી) તબ@ાની
કોGHIુટર 0JફસીયMસી ટAટ માટ લાયક (કવોલીફાય) ઠરલ ઉમેદવારોની યાદ1 તથા અRયાસ+મ
અને

અગBયની Sુચના તા. તા. ૦૮/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર Tુકવામાં

આવેલ છે . : સંવગ ની બી) તબ@ાની કોGHIુટર 0ોJફસીયMસી ટAટ અમદાવાદ ખાતે યો)નાર
છે . : સંદભU પર1Eા માટના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટનો કાય>+મ નીચે દશા> Vયા 0માણેનો
મંડળ Wારા ન@1 કરવામાં આવેલ છે . :ની સંબિં ધત ઉમેદવારોએ જYર1 નZધ લેવી.
અિનવાય> કારણોસર મંડળ આ કાય>+મમાં ફરફાર કર1 શકશે.

!
અ.
નં.

હરાત માંક/ સંવગ ંુ
નામ

ાની તાર ખ/

સમય

૧૭૪/૨૦૧૮૧૯
૧

પર

-ુપરવાઇઝર ઇ0123ટર
ુ )
(ઓટોમોબાઇલ 7પ

૩૧/૦૧/૨૦૨૦
૧૬-૦૦ થી ૧૭-૧૫

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટની
તાર ખ-સમયની િવગતો
તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાક થી
તા. ૩૧/૦૧/૨૦૨૦, બપોર ૧૬-૦૦ કલાક Sુધી

ઉમેદવારોએ : તે સંવગ>ની બી) તબ@ાની કોGHIુટર 0ોJફસીયMસી ટAટ માટના કોલલેટર તથા તે સાથેની જYર1 Sુચનાઓ સJહત ઉપર દશા> વેલ િનયત તાર1ખ-સમયગાળા
દરGયાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પરથી અ] ૂક (ON LINE) ડાઉનલોડ
કર1 તેની િ0Mટ કાઢ1 લેવાની રહશે.
0વેશપ

''ON LINE''

ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ 0થમ કોGHIુટરમાં (૧)

''https: // ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પર જ`ુ.ં (૨) બી) તબ@ાની કોGHIુટર
0ોJફસીયMસી ટAટ માટના ઉમેદવારોએ '' Call Letter '' પર ''Click'' કર`ુ.ં (૩) Bયાર બાદ
''Secondary/ Main Exam Call Latter'' પર ''Click'' કર ને Select job ના બોEમાંથી આપ
: )હરાતનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હોય તે )હરાત Select કર1ને િનયત
બોકસમાં ''Confirmation Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર1ને OK પર Click
કરવાથી અલગ Window માં આપનો Call letter (0વેશપ

) A+1ન પર દખાશે. : Call

Latter તથા તે સાથેની Sુચનાઓની િ0Mટ મેળવી લેવાની રહશે. ( કોલ લેટર નવી િવMડોમાં
ખોલવા માટ Pop up Blocker Off કર`ું જYર1 છે . )
ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરલ કોલ-લેટર તથા Sુચનાઓની િવગતો ક : Aપધા> Bમક
લેCખત કસોટ1 સમયે હાજર1પ કની િવગતો ભરવા તેમજ પર1Eાની આગળની કાય>વાહ1 માટ

a ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અ] ૂક વાંચી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા સંદભU કોઈ
માગ>દશ>નની આવcયકતા જણાય તો તે માટ મંડળના નાયબ સCચવdી (તાંિ ક પર1Eા) નો
કચેર1 સમય દરGયાન ફોન નંબર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક> કર1 શકાશે.

1થળઃ- ગાંધીનગર
તાર ખ- ૨૦/૦૧/૨૦૨૦

સBચવ
Dુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,
ગાંધીનગર

