ગુજરાત હે ર સેવા આયોગ
 અગ

યની સૂચના 

વૈધાિનક અને સંસ દય બાબતોના િવભાગમાં ભાષાંતરકાર(Translator) વગ-૩, . :
૧૨૪/૨૦૧૯-૨૦ ની કુ લ-૦૧ જ યા માટે ઉમેદવાર પસંદ કરવા આયોગ ારા તા- ૨૬-૧૨-૨૦૧૯
બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક થી તા- ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક સુધીમાં ઓનલાઇન અર ઓ મંગાવવામાં
આવેલ હતી. આ માટે તા. ૨૬-૧૨-૨૦૧૯ ના વતમાનપ માં સદરહુ જ યાની ટૂ ંકી હે રાત અને આયોગની
વેબસાઇટમાં િવગતવાર હે રાત (https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/DA124-2019-20.pdf) િસ કરવામાં આવેલ છે. તે મુજબ ઉકત હે રાતની ૦૧ જ યા અનુ. જન િત(ST)ના
ઉમેદવાર માટે અનામત હોવા છતા આ જ યા માટે સામા ય(GENERAL), સામા યઆ.પ.વગ(GENERAL-EWS), સા.શૈ.પ.વગ(SEBC), અનુ. િત(SC) કે ટેગરીના ઉમેદવારોની અર ઓ
મળેલ છે જેનો આયોગ ારા અ વીકાર કરવામાં આવે છે અને અનુ. જન િત(ST) કે ટેગરીના ઉમેદવારોની
અર ઓ િસવાયની અ ય તમામ કે ટેગરીના ઉમેદવારોની અર ઓ આથી ર કરવામાં આવે છે.
સબબ, Age Constraint(ઉપલી વયમયાદા) ને કારણે અર ન કરી શકે લ અનુ.
જન િત વગના પુ ષ ઉમેદવારો (૩૫ થી ૪૦ વષ) ઉમેદવારો અને અનુ. જન િત વગના
મ હલા ઉમેદવારો (૪૦ થી ૪૫ વષ) ઓનલાઇન અર કરી શકે તે હે તુથી ઉ ત હે રાત તા-૦૪૦૩-૨૦૨૦ બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક થી તા-૧૮-૦૩-૨૦૨૦ બપોરે ૦૧:૦૦ કલાક સુધી Re-Open
કરવામાં આવે છે .
ન ધ:
(૧) જે અનુ. જન િત વગના ઉમેદવારોએ અગાઉ ઓનલાઇન અર કરે લ છે તેઓએ ફરીથી અર
કરવાની રહે શે નહી.
(૨) જે અનુ. જન િત વગના ઉમેદવારોએ અગાઉ સામા ય(GENERAL) કે ટેગરીના ઉમેદવાર તરીકે
ઓનલાઇન અર કરે લ છે તેઓએ અનુ. જન િત વગના ઉમેદવાર તરીકે ફરીથી અર કરવાની રહે શે.
(૩) મુળ હે રાતમાં અર કરે લ ન હોય તેવા તમામ અનુ. જન િતના ઉમેદવારો અર કરી શકશે.
(૪) ઉપલી વય મયાદા, શૈ િણક લાયકાત અને અ ય તમામ ગવાઇઓ માટે મુળ હે રાતમાં દશાવેલ
અર િ વકારવાની છે ી તારીખ અથા તા. ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ યાને લેવામાં આવશે.
તા- ૦૪/૦૩/૨૦૨૦
ગાંધીનગર

