
 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર   

�ધુારા �હ�રાત (�હ�રાત �માકં: ૧૬૭/ ૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯) 

�જુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર �ારા સ�ચવાલયના �મ અને રોજગાર 

િવભાગના િનય!ંણ હ#ઠળના ખાતાના વડા િનયામક�ી, રોજગાર અને તાલીમ, ગાધંીનગર 

હ(તકના વગ)-૩ ના ,ુદા ,ુદા તાિં!ક સવંગ-ની સીધી ભરતીની જગાઓ ભરવા માટ#  તા. 

૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સ7ંકુત 8હ#રાત 9માકંઃ ૧૬૭/૨૦૧૮૧૯ થી ૧૮૦/૨૦૧૮૧૯ >િસ? 

કર@ લાયક ઉમેદવારો પાસથેી ઓન-લાઇન અરCપ!કો મગંાવવામા ં આવેલ છે. Fમા ં

ઉમેદવારોને ઓન-લાઇન અરCપ!કો રC(ટડ) કરવા માટ#ની છેGલી તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯  

િનયત કરવામા ંઆવેલ હતી. F સદંભI ક#ટલાક આિથJક ર@તે નબળા વગ)ના અને સામાCક અન ે

શૈN�ણક ર@તે પછાત વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારો તરફથી નાણાકં@ય વષ) - ૨૦૧૮-૨૦૧૯ ના 

વષ) માટ#S ુ ંઆિથJક ર@તે નબળા વગ)Sુ ં>માણપ! તમેજ સામાCક અને શૈN�ણક ર@તે પછાત 

વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારોન ેનોન-T9મીલેયર >માણપ!ો મેળવવામા ં UVુક#લી પડ@ રહ#લ 

હોવાની મડંળને કરવામા ં આવલે ટ#�લફોિનક ર,ુઆત અWવયે ઓન-લાઇન અરCપ!કો 

રC(ટડ) કરવા માટ#ની છેGલી તા. ૨૦/૦૪/૨૦૧૯  Xધુી લબંાવવામા ંહતી. F સદંભI પણ 

ક#ટલાક ઉમેદવારો તરફથી આિથJક ર@તે નબળા વગ)Sુ ં>માણપ! તમેજ સામાCક અને શૈN�ણક 

ર@તે પછાત વગ) (SEBC) ના ઉમેદવારોને નોન-T9મીલેયર >માણપ!ો મળેવવામા ંUVુક#લી 

પડ@ રહ#લ હોવાની ટ#�લફોિનક ર,ુઆત કરવામા ંઆવેલ છે.  Fથી અરCપ!ક ભરવાની છેGલી 

તાર@ખ Xધુીમા ં>માણપ!ો ન મળવાના કારણે ક#ટલાક ઉમેદવારો અરCપ!ક ભરવાથી વ�ંચત 

રહ@ જવાની સભંાવના રહ#લ છે. તેથી અરCપ!કોના રC(Y#શન માટ#ની સમયમયા)દા લબંાવવા 

માટ# િવનતંી કર#લ છે. તેથી તેવા ઉમેદવારો પોતાSુ ંઅરCપ!ક રC(ટડ) કર@ શક# તે માટ# 

સમમયા)દા લબંાવવી જZર@ જણાયેલ છે.  

    ઉપરોકત બાબતનેી ઉમદેવારોની ર,ુઆત [યાને લઇ આિથJક ર@તે નબળા વગ-ના 

ઉમેદવારો આિથJક ર@તે નબળા વગ)Sુ ં>માણપ! તમેજ સામાCક અને શNૈ�ણક ર@તે પછાત 

વગ)(SEBC) ના ઉમેદવારો નોન-T9મીલેયર >માણપ! મેળવીને ઉમેદવાર@ નોધાવી શક# ત ે

માટ# ઓન-લાઇન રC(Y#શન માટ#ની સમયમયા)દા તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ Xધુી લબંાવવામા ં

આવે છે. તમેજ જનરલ ક#ટ#ગર@ના ઉમેદવારો માટ# પર@Nા ફ@ ભરવા માટ#ની તા. 

૧૦/૦૫/૨૦૧૯ Xધુી લબંાવવામા ંઆવે છે. Fની સબંિંધત ઉમેદવારોએ જZર@ ન^ધ લેવા 

આથી જણાવવામા ંઆવે છે.  

 

 



 
   

ન/ધ  (તમામ ઉમેદવારો માટ�) 

(૧) આ Xધુારા 8હ#રાત અWવયે વય મયા)દા અને શૈN�ણક લાયકાત માટ# CUT OFF  DATE  

અગાઉ તા. ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ >િસ? કરવામા ં આવેલ િવગતવાર 8હ#રાતમા ં

દશા)_યા Uજુબની તા. ૧૧/૦૪/૨૦૧૯ રહ#શે. `યાર# આિથJક ર@તે નબળા વગ- માટ#Sુ ં

>માણપ! તમેજ સામાCક અને શૈN�ણક ર@તે પછાત વગ- માટ# નોન-9િમલેયર 

>માણપ! માટ#ની  CUT OFF DATE   તા. ૦૬/૦૫/૨૦૧૯ રહ#શે. 
 

(૨) આ Xધુારા 8હ#રાત થી OJAS પર ઓનલાઈન અરC  કરવાની સમયમયા)દા હવે તા. 

૦૬/૦૫/૨૦૧૯ (૨૩-૫૯ કલાક) Xધુીની રહ#શે.  

(૩)  ઉમેદવારો માટ�ની અ5ય શરતો 8ળૂ �હ�રાતોમા ંદશા:;યા 8જુબની યથાવત રહ�શે. 

 

 
 

તાર=ખ :-  ૨૦/૦૪/૨૦૧૯ 

Aથળ :- ગાધંીનગર 

 
  સBચવ 

�જુરાત ગૌણ સેવા ૫સદંગી મડંળ,  

ગાધંીનગર 

  


