
 
�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 

પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (�બન હિથયારધાર�), વગર્-૨ (�.ક્ર.૩૮/૨૦૧૭-૧૮) 

અગત્યની �હ�રાત 

               આયોગ દ્વારા તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના ંરોજ પ્રિસદ્ધ થયેલ �.ક્ર.૩૮/૨૦૧૭-૧૮ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (�બન હિથયારધાર�), વગર્-૨ ની જગ્યાઓ પર 

ભરતી કરવા માટ�ની જગ્યાઓમા ંસરકારશ્રીના પત્ર ક્રમાકં : ડ�વાયએસ-૧૦૨૦૧૪-૫૬૦-બ તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૭ ના ંપત્રથી �ુલ જગ્યા પૈક� ૦૧ (એક) જગ્યા 

મા� સૈિનક માટ� અનામત રાખવામા ંઆવેલ છે અને �ળૂ �હ�રાતની જગ્યાઓમા ંનીચ ે�જુબનો �ધુારો પ્રિસદ્ધ કરવામા ંઆવે છે. આ �ધુારા અન્વયે ફક્ત 

મા� સૈિનક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનાલાઈન અર�ઓ મગંાવવામા ંઆવે છે. વાસ્તે મા� સૈિનક ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો ક� �મણે અગાઉ ઓનાલાઈન અર� કર�લ 

હોય પરં� ુમા� સૈિનક ક�ટ�ગર� માટ� અર� કર�લ ન હોય તેવા તથા અગાઉ ઓનલાઇન અર� કર�લ ન હોય તેવા ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અર� કરવા 

��ૂચત કરવામા ંઆવે છે. તથા તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના ંરોજ પ્રિસદ્ધ થયેલ �હ�રાત અન્વયે કોઈપણ કારણોસર ઓનલાઈન અર� કરવાથી વ�ંચત રહ� ગયેલ 

ઉમેદવારોને પણ આ સાથે ઓનલાઈન અર� ન�ધવા તક આપવામા ંઆવે છે. મા� સૈિનક ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો િસવાય અન્ય ઉમેદવારોએ અગાઉ ઓનલાઈન 

અર� કર�લ હશે તેમને �નુ: અર� કરવાની રહ�શે નહ� અને જો આવા કોઈ ઉમેદવાર �નુ: અર� કરશે અને છેલ્લે ન�ધાયેલ અર�ને જ ધ્યાને લતેા કોઈ 

અપાત્રતા ઉપ�સ્થત થશે તેની સ�ંણૂર્ જવાબદાર� ઉમેદવારની રહ�શે. િવશેષમા ં તમામને ખાસ ��ૂચત કરવામા ં આવે છે ક� ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર�શનની તક 

આપવાની બાબત િસવાય અન્ય તમામ �કસ્સા માટ� કટ-ઓફ ડ�ટ તર�ક� તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના ં રોજની �હ�રાત અન્વયે અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ 

૦૨/૦૮/૨૦૧૭ ને જ ગણવામા ંઆવશે, �ની તમામે ન�ધ લેવી. આ માટ� ઉમેદવારોએ https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા.૦૮/૦૯/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ 

કલાક) થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૧૭ (૧૩-૦૦ કલાક) દરમ્યાન લોગ ઇન કરવા�ુ ંરહ�શે. જગ્યાઓમા ંફ�રફાર સ�હતની બધી જ જોગવાઈઓ તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૭ ના ં

રોજ પ્રિસદ્ધ થયેલ �.ક્ર.૩૮/૨૦૧૭-૧૮ �જુબની જ રહ�શે, �ની સબંિંધત તમામ ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.                                  તા. ૦૭/૦૯/૨૦૧૭                            
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