અગયની હરાત
ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ારા તાંિ ક સંવગ"ની સીધી ભરતી માટની
હરાત %માંકઃ ૨૭/૨૦૧૩૧૪ થી ૩૬/૨૦૧૩૧૪ અ0વયે મૌ1ખક કસોટ4/ 5પધા6મક લે1ખત કસોટ4
યોજવા સંદભ8ના વેબસાઇટ પર ; ૂકવામાં આવેલ તા. ૨૩/૦૫/૨૦૧૪ ના કાય%
6 મ અ0વયે @
સંવગ6માં કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટનો સમય નB4 કરવામાં આવેલ છે તેવા સંવગ"ની
િવગતો નીચે ;ુજબ છે .
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પર4Fાની તાર4ખ

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટનો સમય

રખનકાર (માગ6 અને

૦૭/૦૭/૨૦૧૪ થી

૨૬/૦૬/૨૦૧૪ (બપોર ૧૪-૦૦ કલાક) થી

મકાન િવભાગ)

૦૯/૦૭/૨૦૧૪

૦૭/૦૭/૨૦૧૪ (સવાર ૯-૦૦ કલાક)

રખનકાર

૧૦/૦૭/૨૦૧૪ થી

૦૧/૦૭/૨૦૧૪ (બપોર ૧૪-૦૦ કલાક)

( િસKચાઇ િવભાગ)

૧૧/૦૭/૨૦૧૪

થી ૧૦/૦૭/૨૦૧૪ (સવાર ૯-૦૦ કલાક)

ટFી ડમL5ટ

૧૫/૦૭/૨૦૧૪

૦૫/૦૭/૨૦૧૪ (બપોર ૧૪-૦૦ કલાક)
થી ૧૫/૦૭/૨૦૧૪ (સવાર ૯-૦૦ કલાક)

ઉમેદવારોએ મૌ1ખક કસોટ4 માટનો કોલ-લેટર તથા તે સાથેની જNર4 Oુચનાઓ સQહત ઉપર
દશા6વેલ સમયગાળા દરSયાન ''http:// ojas.guj.nic.in'' વેબસાઇટ પરથી (ON LINE)
ડાઉનલોડ કર4 મેળવી લેવાના રહશે.
Tવેશપ

''ON LINE''

ડાઉનલોડ કરવા માટ ઉમેદવારોએ Tથમ કોSUVુટરમાં (૧)

''http: // ojas.guj.nic.in'' વેબસાઇટ પર જWુ.ં (૨) '' Print Call Latter'' પર ''Click''
કરWુ.ં (૩) યાર બાદ Select job ના બોFમાંથી આપ @ હરાતનો કોલલેટર ડાઉનલોડ
કરવા માંગતા હોય તે હરાત Select કર4ને િનયત બોકસમાં ''Confirmation Number''
તથા ''Birth Date'' ટાઇપ કર4ને OK પર Click કરવાથી અલગ Window માં આપનો

Call letter (Tવેશપ

) 5%4ન પર દખાશે. @ Call Latter તથા તે સાથેની Oુચનાઓની

િT0ટ મેળવી લેવાની રહશે. ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ કરલ કોલ-લેટર તથા Oુચનાઓની િવગતો
ક @ મૌ1ખક કસોટ4 સમયે હાજર4પ કની િવગતો ભરવા તેમજ પર4Fાની આગળની કાય6વાહ4
માટ X ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અY ૂક વાંચી જવી. ઓનલાઈન કોલ લેટર ડાઉનલોડ ભરવા સંદભ8
કોઈ માગ6દશન
6 ની આવ[યકતા જણાય તો તે માટ મંડળના નાયબ સ1ચવ\ી (તાંિ ક પર4Fા)
નો કચેર4 સમય દરSયાન ફોન નંબર:-- ૦૭૯૦૭૯- ૨૩૨૫૩૬૨૮ ૫ર સં૫ક6 કર4 શકાશે.
તાર4ખ:- ૨૪/૦૬/૨૦૧૪
5થળ :- ગાંધીનગર

સ1ચવ
ુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

