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�જુરાત �હ�ર સેવા આયોગ 
અગત્યની �ચૂના (Important Notice) 

 

આિથ�ક ર�તે નબળા વગ� માટ� અનામતની નીિતના અમલના કારણે આયોગ ધ્વારા વષર્ ૨૦૧૮ મા ં પ્રિસધ્ધ 

કરવામા ંઆવેલ નીચે �જુબની �હ�રાતો અન્વયે ક�ટલીક જગ્યાઓ હવે આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ફાળે જતી હોઇ, આ 

�હ�રાતો Re-open કરવામા ંઆવે છે. આ સાથેની �ચૂનાઓ �જુબ સબંિંધત ઉમેદવારોએ  આયોગની વેબસાઇટ 

htttps://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર તા. ૧૮.૦૩.૨૦૧૯ (૧૩:૦૦ કલાક) થી તા. ૧૮.૦૪.૨૦૧૯(૧૩:૦૦ કલાક) �ધુીમા ં

ઓન લાઇન અર� કરવાની રહ�શે. આ �હ�રાતો માટ�ની પ્રાથિમક કસોટ�ની સભંિવત તાર�ખ, પ્રાથિમક કસોટ�ના 

પ�રણામનો સભંિવત માસ, �બ� �લુાકાતનો સભંિવત માસ વગેર� મા�હતી તા. ૧૫.૦3.૨૦૧૯ ના રોજ વતર્માન પત્રોમા ં

પ્રિસધ્ધ થયેલ �હ�રાતમા ં દશાર્વવામા ંઆવેલ છે. ઉપરાતં આયોગની વેબસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in પર 

અદ્યતન પર�ક્ષા કાયર્ક્રમ પણ પ્રિસધ્ધ કરવામા ંઆવશે.    

ક્રમ  �હ�રાત 

ક્રમાકં  

જગ્યા� ુનામ 

૦૧ ૪૯/૧૮-૧૯ મદદનીશ ઇજનેર (યાિંત્રક), વગર્-૨ (ન.જ.પા.�ુ ંઅને કલ્પસર િવભાગ) 

૦૨ ૫૧/૧૮-૧૯ સશંોધન અિધકાર�, વગર્-૨ (�જુરાત આકડાક�ય સેવા) (સામાન્ય વહ�વટ િવભાગ) 

૦૩ ૭૯/૧૮-૧૯ મદદનીશ ઇજનેર (સીવીલ), વગર્-૨ (માગર્ અને મકાન િવભાગ) 

૦૪ ૮૦/૧૮-૧૯ રા�ય વેરા િનર�ક્ષક વગર્-3 

૦૫ ૧૦૩/૧૮-૧૯ માઇક્રોબાયોલો�સ્ટ, વગર્-૦૧, તજજ્ઞ સેવા 

૦૬ ૧૦૪/૧૮-૧૯ પેથોલો�સ્ટ, વગર્-૦૧, તજજ્ઞ સેવા 

૦૭ ૧૦૫/૧૮-૧૯ ઇએનટ� સ�ન, વગર્-૦૧, તજજ્ઞ સેવા 

૦૮ ૧૦૬/૧૮-૧૯ ર�ડ�યોલો�સ્ટ, વગર્-૦૧, તજજ્ઞ સેવા 

૦૯ ૧૦૭/૧૮-૧૯ મનોરોગ�ચ�કત્સક, વગર્-૦૧, તજજ્ઞ સેવા 

૧૦ ૧૧૧/૧૮-૧૯ ખેતી અિધકાર�, વગર્-૨  

૧૧ ૧૦૦/૧૮-૧૯ સહાયક મોટર વાહન િનર�ક્ષક, વગર્-૩ 

૧૨ ૧૧૨/૧૮-૧૯ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (�બન હિથયાર�) વગર્-૨ 

૧૩ ૧૧૩/૧૮-૧૯ �જુરાત ઇજનેર� સેવા (િસિવલ) વગર્-૧ અને વગર્-૨  
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૧૪ ૮૧/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંઈિતહાસના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૧૫ ૮૩/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંવનસ્પિતશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૧૬ ૮૫/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંએકાઉન્ટસીના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૧૭ ૮૬/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ં�જુરાતીના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૧૮ ૮૭/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંગ�ણતશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૧૯ ૮૮/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંસમાજશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૦ ૮૯/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ં�ગે્ર�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૧ ૯૦/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંભૌિતકશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૨ ૯૧/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંઅથર્શા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૩ ૯૨/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંવા�ણ�યના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૪ ૯૩/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંરસાયણશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૨૫ ૯૪/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંરાજયશા�ના મદદ. પ્રાધ્યાપક,વગર્-૨ 

૨૬ ૯૭/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંતત્વજ્ઞાનના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

૨૭ ૯૮/૧૮-૧૯ સરકાર� િવનયન, િવજ્ઞાન અને વા�ણજય કોલેજમા ંમનોિવજ્ઞાનના મદદ. પ્રાધ્યાપક, વગર્-૨ 

  

ઉમેદવારો માટ� �ચૂનાઓ.  

(૧) ઉપરોક્ત �હ�રાતો અન્વયે, �ળૂ �હ�રાતમા ં� ઉમેદવારોએ સામાન્ય (GENERAL) ક�ટ�ગર�મા ંઅર� કર� હોય 

અને હવે આિથ�ક ર�તે અનામતનો લાભ મળવા પાત્ર હોય (એટલે ક� � ઉમેદવારો હવે EWS Category મા ં

આવતા હોય) તેમણે � તે �હ�રાત અન્વયે �નુ: EWS Category હ�ઠળ અર� કરવાની રહ�શે.  

(૨) �ળૂ �હ�રાતમા ં� ઉમેદવારોએ અર� કર�લ છે અને �મને આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના અનામતનો લાભ 

મળવાપાત્ર નથી તેવા ઉમેદવારોએ �ધુાર�લ �હ�રાત અન્વયે ફર�થી અર� કરવાની  રહ�શે ન�હ.  અલબ� 

�ળૂ �હ�રાતમા ંઅર� કર�લ ન હોય તેવા તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારો �ધુાર�લ �હ�રાત અન્વયે અર� કર� 

શકશે. 

(૩) ઉપલી વય મયાર્દા માટ�  �ળૂ �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 

�યાર� શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને અ�ભુવ માટ� �ધુાર�લ �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ 

ધ્યાને લેવામા ંઆવશે. 
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(૪) આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોએ રા�ય સરકારના સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના                  

તા. ૨૫.૦૧.૨૦૧૯  ના ઠરાવ ક્રમાકં : ઇ.ડબલ્�.ુએસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી િનયત થયેલ ન�નૂા                      

(�ગ્રે�મા ંAnnexure KH અથવા �જુરાતીમા ંપ�રિશષ્ટ-ગ) મા ં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાર્ત તેઓ 

EWS Category હ�ઠળ આવે છે તે મતલબ� ુપ્રમાણપત્ર)ના નબંર અને તાર�ખ ઓન લાઇન અર� કરતી વખતે 

દશાર્વવાના રહ�શે. 

(૫) આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� અને અર�પત્રકની �ક�મત �કુવવાની રહ�તી નથી. 

(૬) આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ના ઉમેદવારોને ઉપલી વય મયાર્દામા ં૪૫ વષર્થી વધે ન�હ તે ર�તે પાચં વષર્ �ધુી 

�ટ છાટ મળવાપાત્ર રહ�શે. આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�ની મ�હલા ઉમેદવારના �કસ્સામા ંઉપલી વય મયાર્દામા ં

૪૫ વષર્થી વધે ન�હ તે ર�તે ૧૦ વષર્ �ધુી �ટ છાટ મળવાપાત્ર રહ�શે.  

(૭) �ળૂ �હ�રાત અન્વયે અર� સ્વીકારવાની છેલ્લી તાર�ખ વષર્ ૨૦૧૮-૧૯ ની હોઇ,  તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના 

રોજ ક� ત્યારબાદ�ુ ંપરં� ુ�ધુારા �હ�રાત અન્વયે ઓનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ �ધુીમા ંઇસ્� ુ

કરવામા ંઆવેલ “ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ન�હ થવા �ગ�ેુ ંપ્રમાણપત્ર”  Non Creamy Layer Certificate (NCLC) 

માન્ય ગણાશે. પરં� ુતે પ્રમાણાત્ર  �ધુારા �હ�રાત અન્વયે  ઓન લાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ બાદ�ુ ં

હો� ુજોઇશે ન�હ 

ન�ધ: ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ નહ� હોવા �ગેના પ્રમાણપત્રની માન્યતા/સ્વી�ૃિત તથા સમયગાળા અને અવિધના 

અથર્ઘટન બાબતે સરકારશ્રીના ઠરાવો/પ�રપત્રોની જોગવાઇ આખર� ગણાશે. 

 

તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૯ 

ગાધંીનગર. 

 


