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Frequently Asked Questions (FAQs) for downloading of Call Letters 

 

1  મારો ક ફમશન નબંર ખોવાઇ ગયેલ છે તો ુ ં ું મારો કોલ-લેટર  ડાઉનલોડ કર  શક શ? 

જવાબ   કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટ ક ફમશન નબંર અને મ તાર ખ બનેં જ ર  છે.ક ફમશન 
નબંર મેળવવા માટ તમારો એ લીકશન નબંર અથવા મોબાઇલ નબંર અને મ તાર ખ જ ર  છે. 
 
 ક ફમશન નબંર મેળવવા માટ અહ  આપેલ લક પર લક કરો અને િવગતો મેળવો. 
https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/KnowConfirmationNo.aspx?opt=wgtAwyTJIQM= 

2 ું https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઈટ પર તમામ િવગતો ભ ું ં છતા ંકોલ લેટર ડાઉનલોડ નથી 
થઇ ર ો. ‘Application Not Found’ એવી Error આવે છે. તો માર ુ ંકર ુ ંજોઈએ? 

જવાબ   આપે ભરલ ફ  ુ ં ચલણ અથવા ઓનલાઇન ફ  પેમે ટની ર સી ટ અથવા બક 
પાસ કુ/ ટટમે ટ મા ં ફ ના પૈસા ભરવા ગેનો ા સ શન દશાવેલ હોય તેનો Photo/PDF 

આયોગના ઇ-મેઇલ એ સ ps2sec-gpsc-ahd@gujarat.gov.inપર મોકલવી સાથે ઇ-મેઇલમા ં
આપનો Confirmation Number, નામ વગેર િવગતો પણ લખવી અને આપે ઓનલાઈન ભરલ 
અર -પ કનો Photo/PDF અટચ કરવો. સામા ય ર તે, 24 કલાકમા ંઆપનો કોલ-લેટર Unlock 

થઇ જશે. આવો ઈ-મેઈલ મોડામા ંમોડો પર ાની તાર ખથી બે દવસ પહલા કરવો જ ર  છે. 
3 ું અનામત વગનો ઉમેદવાર ં. મારો કોલ લેટર મેળવવા ંજતા ‘Application Not Found’ એવી Error આવે છે. 

તો માર ુ ંકર ુ ંજોઇએ? 

જવાબ   આપે જો બે વખત અર  કરલ હોય તો છે લે (Latest) કરલ અર નો ક ફમશન નબંર યાને 
લેવો. 
 જો તેમ છતા ં Error  આવે તો આયોગના ઇ-મેઇલ એ સ ps2sec-gpsc-

ahd@gujarat.gov.in પર આપની ઓનલાઇન અર ની PDF/ImageAttach કર ને ઇ-મેઈલ કરવો. 
સામા ય ર તે,  24  કલાકમા ં આપનો કોલ-લેટર Unlock  થઇ જશે. આવો ઈ-મેઈલ મોડામા ં મોડો 
પર ાની તાર ખથી બે દવસ પહલા કરવો જ ર  છે.  

4 પર ાના દવસે ું મારો કોલ લેટર લીધા િવના મારા પર ા ક  ખાતે પહ ચી ગયો ં. ુ ં ું પર ા આપી 
શક શ? 
જવાબ   ના, કોલ લેટર િવના પર ામા ંબેસવા દવામા ંઆવશે ન હ. પર ાખડંમા ં વેશ માટ  કોલ 

લેટરની હાડ-કોપી જ ર  છે.તે માટ ડ ટલ કોપી મા ય રહશે ન હ. 
 ઉમેદવાર કોલ લેટરની એક કરતા વ  ુનકલો સાથે રાખવી. થી, તેઓને છે લી ઘડ એ 
ુ કલી ન વેઠવી પડ.  

5 ું મારો કોલ લેટર ા ં ધુી ડાઉનલોડ કર  શક શ? 

જવાબ   સામા ય ર તે પર ાના સમયથી બે કલાક પહલા ધુી કોલ લેટર ડાઉનલોડ થઈ શક છે. 
પરં  ુઉમેદવાર માટ એ હતાવહ છે ક તેઓ રંુત કોલ લેટર ડાઉનલોડ કર  લે અને તેને િ ટ કર ને 
એકથી વ  ુનકલો પોતાની સાથે રાખે.  

 


