
 

 

ગુજરાત હેર સેવા આયોગ 
હેરાત માંક ૧૨૧/૨૦૧૬-૧૭ અને . . ૩૮/૨૦૧૭-૧૮ ના  ઉમેદવારો માટે અગ યની સૂચના 

 ગુજરાત હેર સેવા આયોગ વારા , ગુજરાત વહીવટી સેવા વગ-૧ અને ગુજરાત મુ કી સેવા વગ -૧/૨ ( . . ૧૨૧/૧૬-
૧૭)  ની કુલ ૩૩૫  જગાઓ પર પસદંગી માટે GPSC ભવન, ગાંધીનગર ખાતે તા.૧૨/૦૨/૨૦૧૮ થી તા. ૨૮/૦૨/૨૦૧૮ દરિમયાન 
બ  મુલાકાતનું આયોજન કરવામાં આવેલ  છે. તથા પોલીસ સબ ઇ પે ટર (િબન હથીયારી) વગ-૨( . . ૩૮/૧૭-૧૮)   ની કુલ   

૧૧૫ જગાઓ માટે શારી રક મતા કસોટીનું આયોજન તા. ૦૫/૦૨/૨૦૧૮ થી તા.૧૦/૦૨/૨૦૧૮  દરિમયાન જ.ેડી. નગરવાલા 
ટે ડયમ , પોલીસ હેડ વાટર, શાહીબાગ, અમદાવાદ   ખાતે આયોજન કરવામાં આવેલ છે.  

 ઉ ત બ  મુલાકાત અને શારી રક મતા કસોટી માટે ઉમેદવારો આદશ પસંદગી  યા માટેના જ રી ધોરણો ળવે તેવી 
આયોગ અપે ા રાખ ેછે. ઉમેદવારોએ  કોઇ પણ કારના લોભન ને વશ થવુ ન હ , તથા પસંદગી યા  બાબતે કોઇ પણ કારની 
ભલામણ , લાગવગ અથવા દબાણ માટેના ( ય  કે પરો  રીતે) ય નો કરવા ન હ તેમજ અ ય કોઇ પણ કારની યુિ ત- યુિ ત 
અજમાવવાના ય નો કરવા ન હ. આ કારની બાબત યાને આવેથી આયોગ ારા િનયમાનુસાર   િશ ા મક પગલા લેવામાં આવશે   

       . . ૧૨૧/૧૬-૧૭ અ વય ે બ  મુલકાતની યા માટે આયોગ વારા િવવધ પાંચ બ  મુલાકાત બોડની   રચના કરવામાં 
આવી છે.  આયોગ વારા ગુણવતાયુ ત પસંદગી યા અને પારદિશતા સુિનિ ત કરવા માટે ભરતી યા અ ય ેયો તી દરેક બ  
મુલાકાત માટે યુિનક કોડ ડો િસ ટમ અમલમાં મુકવામાં આવેલ છે. આ પ ધિત મુજબ સૌ થમ બ  મુલાકાત શ  થતા પહેલા ઉપિ થત 
તમામ ઉમેદવારોને ડો પ ધિતથી િસ રઅલ નંબર ફાળવવામાં આવે છે અને તે િસ રઅલ નંબર માણે તેમણે બ  મુલાકાતના બોડ 
સમ  જવાનુ રહે છે. બ  મુલાકાત માટે જતા પહેલા  ઉમેદવાર પાસેથી તેમનો મોબાઇલ હે ડ સેટ કે અ ય ઇલે ટોિનક ઉપકરણો વીચ 
ઑફ કરાવી લઇ લેવામાં આવે છે. યાર બાદ   ઉમેદવારની બ  મુલાકાત કયા ઇ ટ ય ુબોડ સમ  થશે તે ઉમેદવાર ારા જ ચી ી ખચીને  
ડો પ ધિતથી છે ી ઘડીએ ન ી કરવામાં આવે છે. ઉપરાંત આયોગ ારા  ઉમેદવારની ઓળખ છતી ન થાય તે માટે ઉમેદવાર છે ી ઘડીએ 
ચી ી ખચી  ડો પ ધિતથી યુિનક કોડ મેળવે અને તે યુિનક કોડ   ઉમેદવારને દાન કરવાની પ ધિતનો અમલ કરવામાં આવે છે. આ યુિનક 
કોડ ઉમેદવારે ઇ ટ ય ુમાટેના બોડ સમ  રજૂ કરવાનો રહેશે. અને આ યુિનક કોડ જ  ઉમેદવારની ઇ ટ ય ુબોડ સમ  એક મા  ઓળખ 
રહેશે.  ઇ ટ યુ બોડ ઉમેદવારના યુિનક કોડ સામે જ ગુણ ફાળવશે. ઉમેદવારના નામ, અટક, ાિત, ધમ, િજ ો વગેરે યિ તગત  
બાબતો ઇ ટ યુ બોડ ના સ યો પાસે હોતી નથી અને ઉમેદવારોને આ િવગતો  પુછવામાં પણ આવતી નથી. વધુમાં કયા તજ  , કયા 
ઇ ટ યુ બોડમાં ઉપિ થત રહેશે , તે દરેક દવસે બ  મુલાકાત શ  થવાના પહેલા ડો પ ધિતથી ન ી કરવામાં આવે છે.   આમ, કોઇ 
પણ કારના લોભન અથવા યુ કત યુિ ત  માટેના ય નો સફળ થવાનો અવકાશ નથી જનેી ન ધ લેશો.  
  ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ઉ ત શારી રક મતા કસોટી માટે અને બ  મુલાકાત માટે ઉમેદવારોને શુભે છા પાઠવે 
છે.                                                                                                                            તા. ૦૫/૦૨/૨૦૧૮ 

 

 


