
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર 
અગ યની હરાત 

 

        મડંળ વારા તાિં ક/ બન તાિં ક સવંગ ની સીધી ભરતી માટ તા. ૨૫/૦૭/૨૦૧૯ 

ના રોજ હરાત માકંઃ ૧૫૨/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૬૬/૨૦૧૮૧૯ તેમજ તા. ૨૦/૦૭/૨૦૧૯ 

ના રોજ . . ૧૮૩/૨૦૧૨૦ િસ ધ કર  ઓન-લાઇન અર  પ કો મેળવવામા ંઆવલે 

છે.  પૈક ની નીચ ેદશાવલે હરાતોના સવંગ ની થમ તબ ાની  પધા  મક લે ખત 

કસોટ ન ે ત ેબી   તબકકાની કો   ટુર ોફ િસય સી  ટ ટ માટ લાયક ( વોલીફાય) 

ઠરલ ઉમેદવારોની યાદ  તથા અ યાસ મ અને અગ યની ચુના તથા પર ાની તાર ખ 

તા. ૨૬/૧૧/૨૦૨૦ ના રોજ મડંળની વેરસાઇટ પર કુવામા ંઆવલે છે.  સવંગ ની 

બી  તબ ાની કો   ટુર ોફ િસય સી  ટ ટ ગાધંીનગર ખાતે યો નાર છે.  સદંભ 

ઉકત દરક સવંગની પર ા માટના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવામ માટનો કાય મ નીચે 

દશા યા માણેનો મડંળ ારા ન  કરવામા ંઆવેલ છે. ની સબંિંધત ઉમદેવારોએ જ ર  

ન ધ લવેી.  

 અિનવાય કારણોસર મડંળ આ કાય મમા ંફરફાર કર  શકશે.  

 

અ. 

ન.ં 

હરાત માકં / 

સવંગ ુ ંનામ  

પર ાની તાર ખ/ 

સમય 

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટની 

તાર ખ- સમયની િવગતો  

૧ ૧૮૩/૨૦૧૯૨૦- 

ોબેશન ઓ ફસર  

૨૨/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાકથી 

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૨-૦૦ કલાક ધુી  

૨ ૧૫૬/૨૦૧૧૮૧૯- 

આસી ટ ટ ફામાસી ટ 

(આ વુદ)  

૨૨/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫  

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાકથી 

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૨-૦૦ કલાક ધુી  

૩ ૧૬૨/૨૦૧૧૮૧૯- 

આસી ટ ટ બાઇ ડર  

૨૨/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦  

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાકથી 

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૨-૦૦ કલાક ધુી  

૪ ૧૬૩/૨૦૧૧૮૧૯- 

આસી ટ ટ મશીનમેન  

૨૨/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦  

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાકથી 

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ધુી  

૫ ૧૬૫/૨૦૧૧૮૧૯- સબ 

ઓવરશીયર  

૨૨/૧૨/૨૦૨૦ 

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૦૦  

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૪-૦૦ કલાકથી 

તા. ૨૨/૧૨/૨૦૨૦, બપોર ૧૫-૦૦ કલાક ધુી  

 



      ઉમદેવારોએ  ત ેસવંગની બી  તબ ાની કો ટુર ો ફસીય સી ટ ટ માટના 

કોલ લેટર તથા ત ે સાથેની જ ર  ચુનાઓ સ હત ઉપર દશાવલે િનયત તાર ખ-

સમયગાળા દર યાન “https://ojas.gujarat.gov.in”  વેબસાઇટ પરથી અ કૂ (ON 

LINE) ડાઉનલોડ કર  તનેી િ ટ કાઢ  લેવાની રહશે.  

 વેશપ  “ON LINE”  ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ થમ કો ટુરમા ં

(૧) “https://ojas.gujarat.gov.in”  વબેસાઇટ પર જ ુ.ં (૨)  બી  તબ ાની કો ટુર 

ો ફસીય સી ટ ટ માટના ઉમદેવારોએ “Call Letter” પર “Click” કર ુ ં(૩) યાર બાદ 

“Secondary/Main Exam Call letter” પર “Click” કર ન ે Select Job ના બો માથંી 

આપ  હરાતનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય ત ે હરાત  Select કર ન ે

િનયત બો મા ં “Confirmation Number” તથા  “Birth Date”  ટાઇપ કર ન ેOK પર  

Click કરવાથી અલગ Window મા ંઆપનો Call letter  ( વેશપ ) ન પર દખાશે. 

 Call Letter તથા ત ેસાથનેી ચુનાઓની િ ટ મળેવી લેવાની રહશે. ( કોલ લેટર નવી 

િવ ડોમા ંખોલવા માટ Pop up Blocker Off  કર ુ ંજ ર  છે.  

 ઉમદેવારોએ ડાઉનલોડ કરલ કોલ-લેટર તથા ચુનાઓની િવગતો ક  કો ટુર 

ો ફસીય સી ટ ટ સમય ે હાજર  પ કની િવગતો ભરવા તમેજ પર ાની આગળની 

કાયવાહ  માટ બૂ જ ઉપયોગી હોઇ તે અ કૂ વાચંી જવી. ઓન-લાઇન કોલ લેટર 

ડાઉનલોડ કરવા સદંભ કોઇ માગદશનની આવ યકતા જણાય તો ત ેમાટ મડંળના નાયબ 

સ ચવ ી (તાિં ક પર ા) નો કચેર  સમય દર યાન ફોન ન.ં ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ પર 

સપંક કર  શકાશ.ે  

 ઉમદેવારોએ ઉપર જુબની ચુનાઓ ઉપરાતં કોિવડ-૧૯ અ વયનેી નીચે જુબની 

ચુનાઓ પણ યાને લેવાની રહશ.ે  

(૧)  દરક પર ાથ ઓએ મ  પર મા ક ફર યાત પહરવા ુ ં રહશ.ે તેમજ સોશીયલ 

ડ ટ સ ગ ળવવા ુ ંરહશે.  

(૨)  પર ામા ં ભાગ લેનારા તમામ પર ાથ ઓ તમેજ કમચાર /અિધકાર ીઓ ુ ં

ટ પરચર, ટ પરચર ગન ારા માપવા ુ ંરહશે.  

(૩)  તમામ પર ાથ ઓ તેમજ તમેજ કમચાર /અિધકાર ીઓન ેહાથ ઉપર સનેેટાઇઝ 

ે લગાડ ન ે વશે આપવામા ંઆવશ.ે  



(૪)   તમામ પર ાથ ઓ પીવાના પાણીની બોટલ ત ેજ સાથ ેલાવવી હતાવહ છે. 

(૫)  પર ા થળ તેમજ ક પસમા ં પર ાથ  િસવાય તેઓના સગા/ સબધંીઓને 

વેશવા દવામા ંઆવશે નહ .  

(૬)   કોિવડ- ૧૯ તગત ક  / રાજય સરકાર ી ારા વખતો વખત બહાર પાડવામા ં

આવલે ચુનાઓ ુ ં ુ તપણે પાલન કરવા ુ ંરહશે.  

 
 

થળઃ  ગાધંીનગર  

તાર ખઃ ૧૪/૧૨/૨૦૨૦   
 

 

 
સ ચવ 

જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 

ગાધંીનગર 

 
 
  


