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અગ યની ચૂના /Important Notice 

(અર  ફી, EWS Certificate તથા NCLC Certificate બાબતે)  
 
ગુજરાત હેર સેવા આયોગ ારા તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ ના રોજ . :-૦૧/૨૦૧૯-૨૦ થી . : ૧૨/૨૦૧૯-

૨૦ િસ ધ કરવામાં આવેલ છે. ઉ ત હેરાત અ વયે Online અર  તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ ના સમય ૧૩:૦૦ કલાક 

સુધી https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર અથવા https://gpsc.gujarat.gov.in પર 

આપેલ Apply On Line િલંક થી થઇ શકશે. ઉ ત હેરાત અ વયે િબન અનામત વગના ઉમેદવારોએ ભરવાની 

થતી  અર  ફી Online અથવા પો ટ મારફતે ભરી શકાશે. જ ેઉમેદવારો Online અથવા પો ટ મારફતે અર  

ફી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ સુધીમાં ભરી શ શે ન હ, તેમણે આયોગની કચેરી (ગાંધીનગર) ખાતે .૫૦૦/ - ( ોસેિસંગ 

ફી) ભરવાની રહેશે. આથી ઉમેદવારોને અર  ફી તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯ િનયત સમય મયાદામાં ભરાઇ ય તે માટે 

કાળ  લેવા જણાવવામાં આવે છે.  
 વધુમાં આિથક રીતે નબળા વગ  (EWS Category) ના ઉમેદવારો એ રા ય સરકારના સામાિજક 

યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯  ના ઠરાવ માંક : ઇ.ડબ યુ.એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ 

થી િનયત થયેલ નમૂના (અં ે માં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાં પ રિશ -ગ) માં મેળવેલ પા તા 

માણપ  (અથાત તેઓ EWS Category હેઠળ આવે છે તે મતલબનુ માણપ ) ના નંબર અને તારીખ 

ઓનલાઇન અર  કરતી વખતે દશાવવાના રહેશે. આ માણપ  તા.૨૫/૦૧/૨૦૧૯  કે યાર બાદ અને અર  

વીકારવાની છે ી તારીખ  એટલે કે તા.૩૧/૦૭/૨૦૧૯  સુધીમાં  Issue થયેલુ  હોય તોજ મા ય ગણાશે. 
 ઉપરાંત સામાિજક યાય અને અિધકારીતા િવભાગના તા.૨૬/૦૪/૨૦૧૬ ના ઠરાવ માંક 

સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૫૫૨૪૬/અ ની ગવાઇ માણે સામાિજક અને શૈ િણક રીતે પછાત વગના ઉમેદવારો માટે ઉ ત 

વગ (Creamy Layer) માં સમાવેશ થતો ન હોવા બાબતનંુ  Non Creamy Layer Certificate (NCLC) 
તા.૦૧/૦૪/૨૦૧૭  કે  યાર બાદ  Issue થયેલુ  હોય તોજ મા ય ગણવામાં આવશે. ઉપરાંત આ Non Creamy 

Layer Certificate અર  િ વકારવાની  છે ી તા. ૩૧/૦૭/૨૦૧૯ કે તે પહેલા Issue થયેલું હોવું ઇએ. 
અ યથા તે મા ય રાખવામાં આવશે ન હ. 

          તા. ૨૪.૦૭.૨૦૧૯  

 


