ગુજરાત

હે ર સેવા આયોગ
અગ યની હે રાત

પોલીસ ઇ પે ટર (િબન હિથયારધારી), વગ-૨ ( . .૩૮/૨૦૧૭-૧૮) ની જ યાઓ પર ભરતી માટે અર કરનાર
ઉમેદવારો પૈકી જે ઉમેદવારોએ આસી ટ ટ ઇ ટે લીજ સ ઓફીસર ેડ-૨ ની જગા માટે પણ અર કરે લ હોય અને આ
બં ે જગાઓ માટે ની લેિખત કસોટી તા.૧૫-૧૦-૨૦૧૭ ના રોજ લેવામાં આવનાર હોઇ આવા ઉમેદવારો બં ે પરી ામાં
ઉપિ થત રહી શકે તે માટે આયોગે . .૩૮/૨૦૧૭-૧૮ માટે ની કસોટીના સમયમાં ફે રફાર કરે લ છે અને તે અંગેની ણ
વતમાનપ ો તેમજ આયોગની વેબસાઇટના મા યમથી કરે લ છે . ઉ ત અગ યની હે રાતના અનુસધં ાને જે ઉમેદવારોએ
આયોગની તા.૨૮/૦૯/૨૦૧૭ ની અગ યની હે રાતમાં િન દ કયા માણે અને તા.૩૦/૦૯/૨૦૧૭ ના રોજ સાંજ ે ૬:૧૦
કલાક સુધી તેઓનું પરી ા કે બદલી આપવા માટે અર કરે લ છે તેવા ઉમેદવારોને જ અમદાવાદ ખાતે પરી ા કે
ફાળવવાનો આયોગે િનણય કરે લ છે . આ બાબતે નીચેની સુચનાઓ યાને લેવા અને તેનું ચુ તપણે અમલ કરવા સંબંિધત
ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે .
(૧) આપે નવો વેશપ ડાઉનલોડ કરવાનો રહે શે નહ .
(૨) ઉપરો ત દશાવવામાં આવેલ TEMPORARY NUMBER મા આપની બેઠક ય થાના ભાગ પે જ છે .
(૩) પરી ા ખંડમાં પાસપોટ સાઇઝના ૨ (બે) ફોટા તેમજ આઇ-ડી ૂફ સાથે ઉપિ થત થવાનું રહે શે.
(૪) આપને ફાળવવામાં આવેલ પરી ા કે અંગે આપને SMS, E-MAIL તથા SPEED POST મારફતે હવે પછી ણ
કરવામાં આવશે.
(૫) OMR ANSWER SHEET માં આપે ડાઉનલોડ કરે લ વેશપ માં દશાવેલ ROLL NUMBER (બેઠક નંબર) અને
આપને આપવામાં આવે તે પ નો નંબર ENCODE કરવાનો રહે શે.
(૬) પરી ા કે ના ફે રફાર િસવાયની અ ય સૂચનાઓ અને ગવાઇઓ આપે ડાઉનલોડ કરે લ વેશપ અનુસાર યથાવત
રહે શ.ે
ન ધ:
(૧) જે ઉમેદવારોએ સૂચના મુજબના આધાર પુરાવા િવના અર કરે લ હશે તેમની રજૂ આત યાને લેવામાં આવશે નહ .
(૨) ઉપરો ત િવગતેની બાબતો મા અને મા જે ઉમેદવારોએ એક જ દવસે બે જુ દી-જુ દી ભરતી પરી ાઓની બાબતે
આધારો સાથે અર કરે લ હશે તેઓને માટે જ લાગુ પડે છે . તે િસવાયના અ ય ઉમેદવારોને માટે રાબેતા મુજબની જ
સૂચનાઓ લાગુ પડે છે . મા . .૩૮/૨૦૧૭-૧૮ ની ાથિમક કસોટીનો સમય તા.૧૫/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૪:૦૦
કલાકથી ૧૭:૦૦ કલાક છે .
તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૭

