ુ રાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર
ગજ
અગત્યનીાહેરરાત
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર ધ્વારા તાંરિક સ સંવગીની સીધી તરતી
માટે તા. ૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંસઃ ૧૪૬/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૪૯/૨૦૧૮૧૯ તેમજ
તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ જાહેરાત ક્રમાંસઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯થી૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ પ્રરિકસધ્ધ સરી
ઓન-લાઇન અરજીપ સો મેળવવામાં આવેલ હતા. જે પૈસીના નીચે દર્ાાવેલ સંવગીની પ્રથમ
તબક્કાની MCQ-OMR પદ્ધરિકતની સ્પધાાત્મસ લેખિત સસોટી ગાંધીનગર િાતેના રિકવરિકવધ પરીક્ષા
સેન્દ્રો પર યોજાનાર છે . જે અંગેની સ્પધાાત્મસ લેખિત સસોટી માટેની સંવગાવાર તારીિો નક્કી
સરીને તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર મુસવામાં આવેલ છે . જે સંદતે ઉસત
દરે સ સંવગાની પરીક્ષા માટેના સોલ-લેટર ડાઉનલોડ સરવા માટેનો સાયાક્રમ નીચે દર્ાાવ્યા
પ્રમાણેનો મંડળ દ્વારા નક્કી સરવામાં આવેલ છે . જે અનુસાર સોલ લેટર ડાઉનલોડ સરી લેવાનો
રહેર્ે. જેની સંબરિકં ધત ઉમેદવારોએ જરૂરી નોંધ લેવી.
અરિકનવાયા સારણોસર મંડળ આ સાયાક્રમમાં ફેરફાર સરી ર્સર્ે.

સ્પધાાત્મક લેખિત કસોટી
અ. જાહેરાત ક્રમાંસ /

પરીક્ષાની તારીિ સોલ લેટર ડાઉનલોડ સરવા માટેની

નં. સંવગાન ું નામ

/ સમય

તારીિ-સમયની રિકવગતો

૧

૧૬૯/ર૦૧૮૧૯ -

૦૭/૦૭/૨૦૧૯

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯, સવારે ૧૧-૦૦ સલાસ સુધી

(રે ફ્રીજરે ર્ન એન્દ્ડ એર
સંડીર્નીંગ ગ્રુપ)
૨

૧૭૧/ર૦૧૮૧૯ -

૦૭/૦૭/૨૦૧૯

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૦૭/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ
સુધી

(ઇન્દ્ફોમેર્ન ટેસનોલોજી
ગ્રુપ)
૩

૧૭૨/ર૦૧૮૧૯ -

૦૮/૦૭/૨૦૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૦૮/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ
સુધી

(ઇન્દ્સ્ુમેંટેર્ન ગ્રુપ)
૪

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

૧૭૫/ર૦૧૮૧૯ -

૦૯/૦૭/૨૦૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૦૯/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ

(સેરિકમસલ ગ્રુપ)

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી
સુધી

૫

૧૭૯/ર૦૧૮૧૯ -

૧૦/૦૭/૨૦૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૧૦/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ
સુધી

(ગારમેંટસ ગ્રુપ)
૬

તા. ૨૬/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

૧૭૮/ર૦૧૮૧૯ -

૧૧/૦૭/૨૦૧૯

તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૬-૩૦ તા. ૧૧/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ
સુધી

(બ્યુટી સલ્ચર એન્દ્ડ હેર
ડ્રેસીસ ગ્રુપ)
૭

૮

૧૪૭/ર૦૧૮૧૯

૧૨/૦૭/૨૦૧૯

તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

આસીસ્ટન્દ્ટ સયુરેટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૧૨/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ

૧૭૪/ર૦૧૮૧૯ -

૧૪/૦૭/૨૦૧૯

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯, સવારે ૧૧-૦૦ સલાસ સુધી

સુધી
તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

(ઓટોમોબાઇલ ગ્રુપ)
૯

૧૭૩/ર૦૧૮૧૯ -

૧૪/૦૭/૨૦૧૯

તા. ૨૯/૦૬/૨૦૧૯, બપોરે ૧૪-૦૦ સલાસ થી

સુપરવાઇઝર ઇન્દ્સ્રક્ટર

૧૫-૦૦ થી ૧૭-૦૦ તા. ૧૪/૦૭/૨૦૧૯, બપોરે ૧૫-૦૦ સલાસ
સુધી

(રિકસરિકવલ સન્દ્સ્રસર્ન એન્દ્ડ
ઇન્દ્ફ્રાસ્રક્ચર ગ્રુપ)

ઉમેદવારોએ જે તે સંવગાની પ્રથમ તબક્કાની MCQ-OMR પદ્ધરિકતની સ્પધાાત્મસ લેખિત
સસોટી માટે ના સોલ-લેટર તથા તે સાથેની જરૂરી સુચનાઓ સહહત ઉપર દર્ાા વેલ રિકનયત તારીિસમયગાળા દરમ્યાન ''https:// ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પરથી અચ ૂસ (ON LINE)
ડાઉનલોડ સરી તેની રિકપ્રન્દ્ટ સાીી લેવાની રહેર્ે.
પ્રવેર્પ

''ON LINE''

ડાઉનલોડ સરવા માટે ઉમેદવારોએ પ્રથમ સોમ્્યુટરમાં (૧)

''https: // ojas.gujarat.gov.in'' વેબસાઇટ પર જવુ.ં (૨) MCQ-OMR પદ્ધરિકતની સ્પધાાત્મસ
લેખિત સસોટી માટે ના ઉમેદવારોએ '' Print '' પર ''Click'' સરવુ.ં (૩) ત્યાર બાદ ''Primary

Call Latter'' પર ''Click'' કરીને Select job ના બોક્ષમાંથી આપ જે જાહેરાતનો સોલલેટર
ડાઉનલોડ સરવા માંગતા હોય તે જાહેરાત Select સરીને રિકનયત બોસસમાં ''Confirmation

Number'' તથા ''Birth Date'' ટાઇપ સરીને OK પરClick સરવાથી અલગ Window
માં આપનો Call letter (પ્રવેર્પ

) સ્ક્રીન પર દે િાર્ે. જે Call Latter તથા તે સાથેની

સુચનાઓની રિકપ્રન્દ્ટ મેળવી લેવાની રહેર્ે.

ઉમેદવારોએ ડાઉનલોડ સરે લ સોલ-લેટર તથા સુચનાઓની રિકવગતો સે જે સ્પધાાત્મસ
લેખિત સસોટી સમયે હાજરીપ સની રિકવગતો તરવા તેમજ પરીક્ષાની આગળની સાયાવાહી માટે
ખ ૂબ જ ઉપયોગી હોઇ તે અચ ૂસ વાંચી જવી. ઓનલાઈન સોલ લેટર ડાઉનલોડ સરવા સંદતે સોઈ
માગાદર્ાનની આવશ્યસતા જણાય તો તે માટે મંડળના નાયબ સખચવશ્રી (તાંરિક સ પરીક્ષા) નો
સચેરી સમય દરમ્યાન ફોન નંબર:-૦૭૯-૨૩૨૫૩૬૨૮૫ર સં૫સા સરી ર્સાર્ે.

નોંધઃ- તા. ૧૧/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ પ્રસસદ્ધ કરર લપરીક્ષાના કાયાક્રમમાં ાહ.ક્ર. ૧૭૮/૨૦૧૮૧૯ુ રવાઇઝર ઇન્સ્ટસ્રક્ટર (બ્યટુ ી કલ્ચર એન્સ્ટડ ેરર ડ્રરસીસ ગ્રપ
ુ ) માં પરીક્ષાનો સમય
સપ
શરતચ ૂકથી ૧૫-૦૦ થી૧૭-૦૦ દશાા વવામાં આવેલ છે . જે િરર િર ૧૫-૦૦ થી૧૬-૩૦
નોછે .જેનીસંબસં ધતઉમેદવારોએજરૂરીનોંધલેવી.

સ્થળઃ-ગાંધીનગર
તારીિ-૨૬/૦૬/૨૦૧૯

સખચવ
ુ રાતગૌણસેવાપસંદગીમંડળ
ગજ
ગાંધીનગર

