
    

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ,  ગાંધીનગર  
 

અગત્યની ાહેરાત  

        ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ધ્ વારા તારંિક સ સવંગીની સીધી તરતી 
માટે તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ જાહરેાત ક્રમાસંઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ 
પ્રરિકસધ્ ધ સરી ઓન-લાઇન અરજીપ સો મેળવવામા ં આવેલ છે. જે પૈસીની નીચે દર્ાાવેલ 
જાહરેાતોના સવંગીની પ્રથમ તબક્કાની સ્ પધાા્ મસ લેિતત પરીક્ષાને અંતે બીજા તબક્કાની 
સોમ્પ્યટુર પ્રફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટે લાયસ (સવોલીિાય) ઠરેલ ઉમેદવારોની યાદી તથા અભ્યાસક્રમ 
અને  અગ્યની સચુના તથા પરીક્ષાની તારીત તા.  ત.૦૯/૧૦/૨૦૨૦ થત૧૨/૧૧/૨૦૨૦નત 
રોજ મડંળની વેબસાઇટ પર મસુવામા ં આવેલ છે. જે સવંગીની બીજા તબક્કાની સોમ્પ્યટુર 
પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ અમદાવાદ તાતે યોજાનાર છે. જે સદંતે ઉસત દરેસ સવંગાની પરીક્ષા માટેના 
સોલ-લેટર ડાઉનલોડ સરવા માટેનો સાયાક્રમ નીચે દર્ાાવ્ યા પ્રમાણેનો મડંળ દ્વારા નક્કી સરવામા ં
આવેલ છે. જેની સબંરંિકધત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવી.  
      અરિકનવાયા સારણોસર મડંળ આ સાયાક્રમમા ંિેરિાર સરી ર્સરે્.  
 

કોમ્પ્યુટર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ  

અ. 
ન.ં 

ાહેરાત ક્રમતકં/સવંગગન ં
નતમ 

પાીક્ષતની  તાીખ/
સમય 

કોલલેટાડતઉનલોડકાવતમતટરની  
 તાીખ-સમયની વવગ ો 

૧ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ 

સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(વમકરની કલગ્ર પ) 

૦૬/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૧-૦૦થી ૧૨-૧૫ 
 

 ત.૨૭/૧૧/૨૦૨૦,બપોાર૧૪-૦૦કલતકથી  
 ત.૦૬/૧૨/૨૦૨૦,સવતાર૧૧-૦૦કલતકસ ધી  
 

૨ ૧૬૮/૨૦૧૮૧૯
સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(ફરબ્રી કરશનગ્ર પ) 
૩ ૧૭૨/૨૦૧૮૧૯

સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(ઇન્સ્ટ્ુમેન્સ્ટટરશનગ્ર પ) 
૪ ૧૭૫/૨૦૧૮૧૯

સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(કરવમકલગ્ર પ) 
૫ ૧૭૭/૨૦૧૮૧૯

સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(કોમ્પ્ય ટાગ્ર પ) 

૦૬/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૧-૦૦થી ૧૨-૧૫ 

૧૪-૩૦થી ૧૫-૪૫ 

 ત.૨૭/૧૧/૨૦૨૦,બપોાર૧૪-૦૦કલતકથી  
 ત.૦૬/૧૨/૨૦૨૦,બપોાર૧૪-૩૦કલતકસ ધી  

૬ ૧૬૯/૨૦૧૮(૧૯
સ પાવતઇઝાઇન્સ્ટ્રક્ટા 

(ારફ્રિજારશનએન્સ્ટડએા
કંડીશનીંગગ્ર પ) 

૦૬/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૪-૩૦થી ૧૫-૪૫ 
 ત.૨૭/૧૧/૨૦૨૦,બપોાર૧૪-૦૦કલતકથી  
 ત.૦૬/૧૨/૨૦૨૦,બપોાર૧૪-૩૦કલતકસ ધી  

 



 

૭ ૧૭૦/૨૦૧૮૧૯સ પાવતઇઝા
ઇન્સ્ટ્રક્ટા (ઇલેકરીકલગ્ર પ) 

૦૬/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૪-૩૦ થી ૧૫-૪૫ 

 

તા. ૨૭/૧૧/૨૦૨૦, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી  

તા. ૦૬/૧૨/૨૦૨૦, બપોરે ૧૪-૩૦ સલાસ 
સધુી 

 

૮ 
૧૭૩/૨૦૧૮૧૯સ પાવતઇઝા
ઇન્સ્ટ્રક્ટા (સી વી લકન્સ્ટ્રકશન
એન્સ્ટડઇન્સ્ટફત્રકચાગ્ર પ) 

૯ 
૧૭૪/૨૦૧૮૧૯સ પાવતઇઝા
ઇન્સ્ટ્રક્ટા (ઓટોમોબતઇલ
ગ્ર પ) 

 

        ઉમેદવારોએ જે તે સવંગાની  બીજા તબક્કાની સોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના સોલ-
લેટર તથા તે સાથેની જરૂરી સચુનાઓ સફહત ઉપર દર્ાાવેલ રિકનયત તારીત-સમયગાળા 
દરમ્પ યાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પરથી અચસૂ (ON LINE) ડાઉનલોડ 
સરી તેની રિકપ્રન્ટ સાઢી લેવાની  રહરેે્.       
  પ્રવેર્પ  ''ON LINE''  ડાઉનલોડ સરવા માટે ઉમેદવારોએ પ્રથમ સોમ્પ ્ યટુરમા ં (૧) 
''https: // ojas.gujarat.gov.in''  વેબસાઇટ પર જવુ.ં (૨) બીજા તબક્કાની સોમ્પ્યટુર 
પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ માટેના ઉમેદવારોએ '' Call Letter '' પર ''Click'' સરવુ.ં (૩) ્ યાર બાદ 
''Secondary/ Main Exam Call Latter'' પર ''Click'' કાીનેSelect job ના બોક્ષમાથંી આપ 
જે જાહરેાતનો સોલલેટર ડાઉનલોડ સરવા માગંતા હોય તે જાહરેાત Select સરીને રિકનયત 
બોસસમા ં''Confirmation Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ સરીને OK  પરClick  

સરવાથી અલગ Window મા ંઆપનો Call letter (પ્રવેર્પ  ) સ્ ક્રીન પર દેતારે્. જે Call 

Latterતથા તે સાથેની સચુનાઓની રિકપ્રન્ ટ મેળવી લેવાની રહરેે્. ( સોલ લેટર નવી રિકવન્ડોમા ં
તોલવા માટે Pop up Blocker Off  સરવુ ં જરૂરી છે. )   
      ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ સરેલ સોલ-લેટર તથા સચુનાઓની રિકવગતો સે જે સ્ પધાા્ મસ 
લેિતત સસોટી સમયે હાજરીપ સની રિકવગતો તરવા તેમજ પરીક્ષાની આગળની સાયાવાહી માટે 
ખબૂ જ ઉપયોગી હોઇ તે અચસૂ વાચંી જવી. ઓનલાઈન સોલ લેટર ડાઉનલોડ સરવા સદંતે સોઈ 
માગાદર્ાનની આવશ્યસતા જણાય તો તે માટે મડંળના નાયબ સિચવશ્રી (તારંિક સ પરીક્ષા) નો 
સચેરી સમય દરમ્પ યાન િોન નબંર:-૦૭૯-૨૩૨૫૩૬૨૮૫ર સ૫ંસા સરી ર્સાર્.ે 
 ઉમેદવારોએ ઉપર મજુબની સચૂનાઓ ઉપરાતં સોરિકવડ-૧૯ અન્વયેની નીચે મજુબની 
સચૂનાઓ પણ ધ્યાને લેવાની રહરેે્.  
(૧) દરેસ પરીક્ષાથીઓએ મોં પર માસ્સ િરજીયાત પહરેવાનુ ંરહરેે્ તેમજ સોર્ીયલ ડીસ્ટસ્ટીંગ 

જાળવવાનુ ંરહરેે્. 
(૨) પરીક્ષામા ંતાગ લેનાર તમામ પરીક્ષાથીઓ તેમજ સમાચારી/ અરિકધસારીશ્રીઓનુ ંટેમ્પપરેચર, 

ટેમ્પપરેચર ગન દ્વારા માપવાનુ ંિરજીયાત રહરેે્. 
(૩) તમામ પરીક્ષાથીઓ તેમજ મડંળના સમાચારી/ અરિકધસારીશ્રીઓને હાથ ઉપર સેનટેાઇઝ 

સ્પ્રે લગાડીન ેપ્રવેર્ આપવામા ંઆવર્ે  



(૪) તમામ પરીક્ષાથીઓ પીવાના પાણીની બોટલ જાતે જ સાથ ે લાવવી ફહતાવહ છે. તેમ 
છતા ંમડંળ દ્વારા પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા (ડીસ્પોઝેબલ ગ્લાસ સાથે) સરવામા ંઆવર્ે. 

(૫) પરીક્ષા સ્થળ તેમજ સેમ્પપસમા ં પરીક્ષાથી સીવાય તેઓના સગા/સબંધંીઓને પ્રવેર્વા 
દેવામા ંઆવર્ે નહી. 

(૬)  સોવીડ-૧૯ અંતગાત સેન્ર/રાજય સરસારશ્રી દ્વારા વતતો વતત બહાર પાડવામા આવેલ 
સચૂનાઓનુ ંચસુ્તપણે પાલન સરવાનુ ંરહરેે્.     

                                            
 

 

્થળઃ-ગતધંી નગા
 તાીખ-૨૬/૧૧/૨૦૨૦ 

 

સચચવ 
ગ જાત ગૌણસેવતપસદંગી મડંળ,   

ગતધંી નગા 

 


