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કો���ટુર 
ો�ફસીય�સી ટ��ટ માટ�ના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ�ની 

અગ� યની �હ�રાત 

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

ભરતીની કાય�વાહ!મા ં"હ#રાત $માકં: (૧) ૧૫૨/ર૦૧૮૧૯ - અિધક મદદનીશ ઇજનેર 

(િવ3તુ) (૨) ૧૫૩/ર૦૧૮૧૯ - અિધક મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ)  (૩) ૧૬૦/ર૦૧૮૧૯ 

- િમક#નીક (૪) ૧૬૪/ર૦૧૮૧૯- ઇકોનોિમક ઇ9વે:ટ!ગેટર (૫) ૧૬૬/ર૦૧૮૧૯ -  સહાયક 

તકનીક! (ટ#કનીકલ આસી:ટ9ટ) (૬) ૧૫૯/ર૦૧૮૧૯ - લેબોર#ટર! આસી:ટ9ટ, સવંગ� ના 

ઉમેદવારોની બી" તબ?ાની કો@ABટુર CોDફસીય9સી ટ#:ટ તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ 

લેવામા ં આવનાર છે. Hના કોલ-લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ#નો કાય�$મ નીચે દશા�J યા 

Cમાણનેો મડંળ Kારા ન?! કરવામા ંઆવેલ છે. Hની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જMર! નNધ 

લેવી.  

      અિનવાય" કારણોસર મડંળ આ કાય"'મમા ંફ�રફાર કર( શકશે.  
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અ. 

ન.ં 

�હ�રાત 'માકં/ 

સવંગ",ુ ંનામ 

પર(.ાનીતાર(ખ/ 

સમય 

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ�ની  

તાર(ખ-સમયની િવગતો  

૧  "#$/�&"'"૯ 

 અિધક મદદનીશ ઇજનરે    
 (િવ3તુ) 

૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક ;ધુી 

૨ 
 "#)/�&"'"૯ 

 અિધક મદદનીશ ઇજનરે   
 (સીવીલ) 

૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક ;ધુી 

૩  "*&/�&"'"૯ 

 િમક#નીક 

૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક ;ધુી 

૪ 
 "*+/�&"'"૯ 

ઇકોનોિમક ઇ9વ:ેટ!ગટેર 

૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક ;ધુી 

૫ 
 "**/�&"'"૯ 

 સહાયક તકનીક!   

 (ટ#કનીકલ આસી:ટ9ટ) 

૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૨-૦૦ થી ૧૩-૧૫ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૨-૦૦ કલાક ;ધુી 

૬  "#૯/�&"'"૯ 
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૨૬/૦૬/૨૦૨૧  

૧૫-૩૦ થી ૧૬-૩૦ 

તા. ૧૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૪-૦૦ કલાક થી 

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૨૧, બપોર� ૧૫-૩૦ કલાક ;ધુી 
 

        ઉમેદવારોએ H તે સવંગ�ની  બી" તબ?ાની કો@ABટુર CોDફસીય9સી ટ#:ટ માટ#ના કોલ-

લેટર તથા તે સાથેની જMર! Pચુનાઓ સDહત ઉપર દશા�વેલ િનયત તાર!ખ-સમયગાળા 



દર@ યાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in''   વેબસાઇટ પરથી અSકૂ (ON LINE) ડાઉનલોડ 

કર! તેની િC9ટ કાઢ! લેવાની  રહ#શ.ે       

  Cવેશપ� ''ON LINE''   ડાઉનલોડ કરવા માટ# ઉમેદવારોએ Cથમ કો@ A Bટુરમા ં (૧) 

''https: // ojas.gujarat.gov.in''   વેબસાઇટ પર જVુ.ં (૨) બી" તબ?ાની કો@ABટુર 

CોDફસીય9સી ટ#:ટ માટ#ના ઉમેદવારોએ ''  Call Letter ''  પર ''Click''  કરVુ.ં (૩) W યાર બાદ 

''Secondary/ Main Exam Call Latter'' પર ''Click'' કર(ને Select job ના બોXમાથંી આપ 

H "હ#રાતનો કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માગંતા હોય તે "હ#રાત Select કર!ને િનયત 

બોકસમા ં''Confirmation Number''  તથા ''Birth Date''  ટાઇપ કર!ને OK  પર Click   

કરવાથી અલગ Window મા ંઆપનો Call letter (Cવેશપ� ) : $!ન પર દ#ખાશે. H Call 

Latter  તથા તે સાથનેી Pચુનાઓની િC9 ટ મળેવી લેવાની રહ#શ.ે ( કોલ લેટર નવી િવ9ડોમા ં

ખોલવા માટ# Pop up Blocker Off   કરVુ ં જMર! છે. )   

      ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કર#લ કોલ-લેટર તથા Pચુનાઓની િવગતો ક# H કો@ABટુર 

CોDફસીય9સી ટ#:ટ માટ# Yબૂ જ ઉપયોગી હોઇ ત ેઅSકૂ વાચંી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર 

ડાઉનલોડ કરવા સદંભ[ કોઈ માગ�દશ�નની આવ\યકતા જણાય તો તે માટ# મડંળના નાયબ 

સ]ચવ^ી (તાિં�ક પર!Xા) નો કચેર! સમય દર@ યાન ફોન નબંર:- ૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮  ૫ર 

સ૫ંક� કર! શકાશ.ે 

 ઉમેદવારોએ પર!Xા દર@યાન કોિવડ-૧૯ અ9વયે નીચે _જુબની િવશેષ Pચૂનાઓ �યાને 

લેવાની રહ#શે.  

(૧) દર#ક પર!Xાથaઓએ મN પર મા:ક ફરbયાત પહ#રવાcુ ંરહ#શે તેમજ સોશીયલ ડ!:ટ9સdગ 

"ળવવાcુ ંરહ#શ.ે 

(૨) પર!Xામા ંભાગ લેનાર તમામ પર!Xાથaઓcુ ં ટ#@પર#ચર ટ#@પર#ચર ગન Kારા માપવાcુ ં

ફરbયાત રહ#શે. 

(૩) તમામ પર!Xાથaઓને હાથ ઉપર સેનટેાઇઝ :Cે લગાડ!ન ેCવશે આપવામા ંઆવશે  

(૪) તમામ પર!Xાથaઓ પીવાના પાણીની બોટલ "ત ેજ સાથે લાવવી Dહતાવહ છે.  

(૫) પર!Xા :થળ તેમજ ક#@પસમા ં પર!Xાથa સીવાય તેઓના સગા/સબંધંીઓને Cવેશવા 

દ#વામા ંઆવશ ેનહ!. 

(૬)  કોવીડ-૧૯ fતગ�ત ક#9g/રાજય સરકાર^ી Kારા વખતો વખત બહાર પાડવામા આવેલ 

Pચૂનાઓcુ ંS:ુતપણે પાલન કરવાcુ ંરહ#શે.     

 
                                            

 

 

� થળઃ-  ગાંધીનગર    

તાર(ખ-  ૧૫/૦૬/૨૦૨૧ 

 

સDચવ                           

Fજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,   

ગાંધીનગર 

 


