ુ રાત જાહેર સેળા આયોગ
ગજ
નાયબ સેક્ન અધધકારી ળગગ -3, નાયબ મામતદાર, ળગગ-૩ (જા.ક્ર.:૫૫/૨૦૧૮-૧૯) ના ઉમેદળારો માટે
અગત્યની જાહેરાત
ુ રાત જાહેર સેળા આયોગ દ્વારા જાહેરાત ક્રમાાંક: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯, નાયબ સેક્ન અધધકારી, ળગગ -3
ગજ
અને નાયબ મામતદાર, ળગગ -૩ ની પ્રાથધમક કસોટી તારીખ: ૧૬/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ ેળાનાર છે . આ જ તારીખે
હાઈકોટગ ની અન્ય રીક્ષાઓ ણ ધનધાગ રરત કરે  છે .
આ બન્ને રીક્ષામાાં ઉસ્થથત રહેળા ઈચ્છનાર ઉમેદળારોની આયોગને મલે  રજૂઆતો તથા
ઉમેદળારોના રહતમાાં આયોગ દ્વારા તારીખ: ૧૬/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ યોજાનાર નાયબ સેક્ન અધધકારી, ળગગ -૩ અને
નાયબ મામતદાર, ળગગ -૩ (જાહેરાત ક્રમાાંક: ૫૫/૨૦૧૮-૧૯)ની પ્રાથધમક કસોટીનો નળો સમય બોરના ૩:૦૦ થી
૫:૦૦ રાખળામાાં આળે છે , જેની તમામ ઉમેદળારોએ નોંધ ેળી.
આ બન્ને રીક્ષાઓમાાં નોંધાયે હોય તેળા ઉમેદળારો ોતાના હાઈકોટગ ની રીક્ષાના રીક્ષા કેન્ર
ુ રાત હાઈકોટગ ની રીક્ષાન ાંુ પ્રળેત્ર અને આયોગની નાયબ સેક્ન
ખાતે રીક્ષા આી કે તે માટે તેઓએ ગજ
અધધકારી, ળગગ -૩ની જગ્યા માટે ઓનાઈન ભરે  અરજીત્રકની નક સરહત ોતાની અરજી તા.
ુ ીમાાં આયોગની કચેરીમાાં રૂબરૂ આળાની રહેે. ધળકલ્ રૂે
૨૦/૧૧/૨૦૧૮ના રોજ સાાંજના ૦૬:૧૦ ળાગ્યા સધ
ઉમેદળારો ોતાની અરજી માત્ર E-mail ID: so-ex-gpsc@gujarat.gov.in ર મોકી કે. ોથટ દ્વારા કે અન્ય
કોઈ ઈ-મેઈ ર મોકે અરજી/રજૂઆત ધ્યાને ેળામાાં આળે નહીં. ઉરોક્ત તારીખ બાદ મલે  રજૂઆત
/અરજી ણ ધ્યાને ેળામાાં આળે નહીં.
તારીખ: ૧૫/૧૧/૨૦૧૮

ગુજરાત જાહે ર સેવા આયોગ
અગત્યની જાહે રાત
ગુજયાત જાશે ય વેલા આમોગ દ્વાયા તા.૦૫-૦૨-૨૦૧૮ થી તા.૧૦-૦૨-૨૦૧૮
દયમ્માન મોજાનાય ોરીવ ઇન્સ્ેક્ટય )ાફન શાથમાયધાયી(, લગગ-૨ )જા.ક્ર.:૩૮/૨૦૧૭૧૮( ની ળાયીરયક ક્ષભતા કવોટી )PET( અને ળાયીરયક ભા કવોટી )PST( ભાટે ઉા્થત
થનાય ઉભેદલાયોની દોડ ુયી થમા ફાદ કે શે રાાં ભેરડકર ચેક અ કયલાભાાં આલળે અને જો
કોઇ ઉભેદલાય કોઇણ પ્રકાયની નળામુક્ત ગોી, કે પી દ્રવ્મ કે પ્રાતફાંધક દ્રવ્મ (Energy
Booster) નુાં વેલન કયે ર ભારૂભ ડળે તો તેભને વદયશુ જાશે યાત ઉયાાંત ાનમભોનુવાય
ઓછાભાાં ઓછા ૫ )ાાંચ( લગ કે આમોગ નક્કી કયે એટરા વભમ ભાટે ગુજયાત જાશે ય વેલા
આમોગ ની તભાભ બયતી પ્રરક્રમા ભાટે ગેયરામક ઠે યલલાભાાં આલળે. જેની વાંફાંાધત તભાભ
ઉભેદલાયોએ નોંધ રેલી.
તા.૧૮-૦૧-૨૦૧૮

