ુ રાત ગૌણ સેવા 5સંદગી મંડળ, ગાંધીનગર.
જ
હરાત માંક: (1) 115/201617, (2) 116/2016-17
ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ

ારા જાહેરાત કર્માંક: (૧) ૧૧૫/૨૦૧૬૧૭

સમાજ ક યાણ િનરીક્ષક વગર્-૩(૨) ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭ મદદનીશ સમાજ ક યાણ
અિધકારી વગર્-૩ સંવગ ની પર્થમ તબક્કાની

પધાર્ત્મક લેિખત કસોટી તા.

૦૭/૧૦/૨૦૧૮ના રોજ યોજાયેલ. લેિખત પરીક્ષામાં ઉિ ણર્ થયેલ ઉમેદવારોની
ભાગ-૨ની

કોમ્પ્યુટર

પર્ોિફસીયન્સી

(કાયર્ક્ષમતા)

૦૪/૦૨/૨૦૧૯ અને તા.૦૫/૦૨/ર૦૧૯ના રોજ

કસોટી

અનુકર્મે

તા.

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી

મંડળ, બ્લોક નં.૨,પહેલો માળ, કમર્યોગી ભવન, સેકટર-૧૦ - એ, ગાંધીનગર
ખાતે યોજાનાર છે . આ કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટી માટે લાયક
ઠરે લ ઉમેદવારોએ તા.૨૪/૦૧/ર૦૧૯ના રોજ બપોરના ૧૪-૦૦ કલાકથી અનુકર્મે
તા. ૦૪/૦૨/૨૦૧૯ અને તા. ૦૫/૦૨/ર૦૧૯ના રોજ બપોરના ૧૨-૪૫ કલાક
દરમ્યાન પોતાનો ઓનલાઇન પર્વેશપતર્ Ð હાજરી પતર્ક (કોલ લેટર) તથા
ઉમેદવારો

માટેની

સુચનાઓ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ

ઉપરથી

ડાઉનલોડ કરી મેળવી લેવાના રહેશે. ઉમેદવારો માટેની સ ૂચનાઓ મંડળની
વેબસાઇટ https://gsssb.gujarat.gov.in ઉપરથી પણ મેળવી શકાશે.
પર્વેશપતર્- હાજરીપતર્ક (કોલ લેટર) “On Line” મેળવવા માટે (ડાઉનલોડ
કરવા

માટે)

ઉમેદવારોએ

પર્થમ

કોમ્પ્યુટરમાં;

સૌ

પર્થમ

https://ojas.gujarat.gov.in વેબ સાઇટ પર જવુ.ં
હવે “Call Letter” પર Click કરવુ.ં ત્યારબાદ Secondary/Main Exam Call
Letter પર ક્લીક કરવુ.ં ત્યારબાદ Select job પર Click કરી જાહેરાત કર્માંક : (૧)
૧૧૫/૨૦૧૬૧૭ અથવા (૨) ૧૧૬/૨૦૧૬૧૭

Select કરીને “Confirmation

Number” તથા “Birth date” ટાઇપ કરીને ok પર click કરવાથી અલગ Window
માં આપના Call Letter (પર્વેશપતર્ - હાજરીપતર્ક) કર્ીન ઉપર દે ખાશે. આપના
Call Letter (પર્વેશપતર્ - હાજરીપતર્ક)ની િપર્ન્ટ મેળવી લેવાની રહેશે. ઉમેદવારો
માટેની સ ૂચનાઓની પર્ીન્ટ ફરજીયાત છે . (કોલલેટર નવી િવન્ડોમાં ખોલવા માટે
Pop Up Blocker Off કરવુ જ રી છે .)

ન ધ : (૧) Ojas વેબસાઇટ પરથી Call Letter (પર્વેશપતર્ - હાજરીપતર્ક)ની િપર્ન્ટ
કરતાં પહેલાં કોમ્પ્યુટર સાથે જોડેલ િપર્ન્ટરમાં A4 સાઇઝનું setup
ગોઠવવું જ રી છે .
(ર)

ઉમેદવારે

તે સમયે ઓન લાઇન અરજી Confirm કયાર્ બાદ મળે લ

Confirmation Number અને અરજીમાં દશાર્વેલ Birth Date જ પર્વેશપતર્
મેળવવા માટે વેબસાઇટમાં ટાઇપ કરવાની રહેશે. તો જ પર્વેશપતર્હાજરીપતર્ક ડાઉનલોડ થશે.
(૩)

કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટીના કોલ લેટર ડાઉનલોડ
ં ી પ ૂછપરછ અંગે મંડળના કંટર્ોલ
સંબધ

મના ફોન નંબર : ૦૭૯ ર૩ર

૫૭૩૦૪/૫૩૬ર૭ ઉપર કચેરી સમય (૧૦-૩૦ થી ૬-૧૦ સુધી)
દરમ્યાન જાહેર રજા િસવાય સંપકર્ સાધવા ઉમેદવારોએ ન ધ લેવી.
કોમ્પ્યુટર પર્ોિફસીયન્સી (કાયર્ક્ષમતા) કસોટીના સમયે, કોલ લેટરહાજરીપતર્કની િપર્ન્ટ રજૂ કરવી ફરજીયાત છે .
તારીખ : ૨૨/૦૧/૨૦૧૯
થળ

: ગાંધીનગર

સિચવ

