
ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 
અગત્યની જાહરેાત 

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ,ગાધંીનગર દ્વ્રારા ગહૃ વવભાગ દ્વ્રારા સચિવાલય ગાધંીનગરના 
વનયતં્રણ હઠેળની વનયામકશ્રી નશાબધંી અને આબકારી ખાતાની “વનરીક્ષક“ વગગ-3 સવંગગની સીધી ભરતી 
માટેની જાહરેાત ક્રમાકં ૧૪૫/૨૦૧૭૧૮ પ્રવસધ્ધ કરી ઓનલાઈન અરજી પત્રકો મેળવવામા ંઆવેલ જે 
અન્વયે ભાગ-૨(Physical Test) નુ ં આયોજન ગજુરાત વવદ્યાપીઠ શારરરીક વશક્ષણ અને રમત વવજ્ઞાન 
વવદ્યાશાખા મુ ંસાદરા ગાધંીનગર ખાતે તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ના રોજ સવારે ૮:૦૦ કલાકે કરવામા ંઆવેલ છે. 
“વનરીક્ષક“ વગગ-3ની ભાગ-૧ ની (screening Test Objective Type ) માથંી ભાગ-૨ માટે લાયક ઠરેલ 
ઉમેદવારોને (Physical Test) માટે ઓનલાઈન કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટેનો સમયગાળો 
તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૯ ના બપોરના ૧૪:૦૦ કલાક થી તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૯ સવારના ૮:૦૦ કલાક સધુીનો નક્કી 
કરવામા ંઆવેલ છે. જેની સબંધંીત ઉમેદવારોએ નોંધ લવેી. 

ઉમેદવારોએ “વનરીક્ષક“ વગગ-૩ સવંગગની ભાગ-૨ (Physical Test) માટેના કોલલેટર તથા તે સાથેની 
સિૂનાઓ સરહત ઉપર દશાગવેલ વનયત તારીખ-સમયગાળા દરવમયાન ht t ps://oj as.guj arat .gov.i n 
વેબસાઈટ પરથી અચકૂ (On Li ne) ડાઉનલોડ કરી તેની વપ્રન્ટ કાઢી લેવાની રહશેે.  

પ્રવેશપત્ર “On Li ne”  ડાઉનાલોડ કરવા માટે ઉમેદવારોએ પ્રથમ કોમ્પ્યટુરમા ં (૧) 
ht t ps://oj as.guj arat .gov.i n વેબસાઈટ પર જવુ ં (૨) ભાગ-૨ (Physical Test)  માટેના ઉમેદવારોએ 
“Cal l  Let t er”  પર “Cl i ck”  કરવુ ં (૩) ત્યાર બાદ “Secondary/Mai n Exam Cal l  Let t er”  પર 
“Cl i ck”  કરીને Sel ect  J ob ના બોક્સમાથંી આપ જે જાહરેાતનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માગતા 
હોય તે જાહરેાત Sel ect  કરીને વનયત બોક્સમા ં “Conf i rmat i on”  નબંર તથા “Bi rt h Dat e”  ટાઈપ 
કરીને Ok પર Cl i ck કરવાથી અલગ Wi ndow મા ંઆપનો Cal l  Let t er (પ્રવેશપત્ર) સ્ક્ક્રીન પર દેખાશે. 
જે Cal l  Let t er તથા તે સાથેની સિુનાઓની વપ્રન્ટ મેળવી લેવાની રહશેે. ( કોલ લેટર નવી વવન્ડોમા ં
ખોલવા માટે Pop up Bl ocker Of f  કરવ ુજરૂરી છે.)  

 
    
સ્ક્થળ: ગાધંીનગર        સચિવ 
તારીખ:-૧૯/૧૧/૨૦૧૯               ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, 

       ગાધંીનગર. 
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