
 
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ 
સેક્ટર-૧૦-એ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, “છ” રોડ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 
ફોન નાં- (૦૭૯) ૨૩૨ ૫૮૯૮૦ Web Site : https://gpsc.gujarat.gov.in 

સુધારો 
પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ( બિન હબિયારધારી )વગક-૨(જાહેરાત ક્રમાાંર્ : ૧૧૨/૨૦૧૮-૧૯) 

આયોગ દ્વારા તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ જાહેરાત ક્રમાાંક : ૧૧૨/૨૦૧૮-૧૯ પોલીિ ઇન્સ્પેક્ટર ( સિન 
હસથયારધારી )વગગ-૨ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે ્પધાગત્મક પરીક્ષાની નીચે દર્ાગવ્યા મુજિ જગ્યાની િાંખ્યામાાં 
િુધારો પ્રસિધ્ધ કરવામાાં આવે છે. આ િુધારો િામાસજક ન્સયાય અને અસધકારરતા સવભાગના તા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવથી 
આસથગક રીતે નિળા વગોના નાગરીકો/વ્યસક્તઓ માટે િેવા/જગ્યાઓ પર સનમણૂકોમાાં ૧૦% અનામત િાંિાંધે તથા િામાન્સય 
વરહવટ સવભાગના તા. ૦૬/૦૨/૨૦૧૯ના પરરપત્રની જોગવાઈ િાંિાંધે કરવામાાં આવ ેછે. આ માટે ઉમેદવારે https://gpsc-

ojas.gujarat.gov.in પર તા.૧૮/૦૩/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) િી તા.૧૮/૦૪/૨૦૧૯ (૧૩-૦૦ ર્લાર્) દરમ્યાન લોગ ઈન 
કરવાનુાં રહેરે્. 
નોંધ : (૧) આ જગ્યા માટે સપ્રસલસમનરી પરીક્ષા  િાંભવત: તા. ૩૦/૦૬/૨૦૧૯ ના રોજ યોજવામાાં આવર્ે. 
           (૨) સપ્રસલસમનરી પરીક્ષાનુાં પરરણામ િાંભવત: ઓગ્ટ- ૨૦૧૯ માાં પ્રસિધ્ધ કરવામાાં આવર્ે. 
           (૩) ર્ારીરરક ક્ષમતા અને  માપ કિોટીનો િાંભસવત માિ : સપ્ટેમ્િર -૧૯  
           (૪) મુખ્ય લેસિત પરીક્ષા િાંભવત: તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૦ અને તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ના રોજ યોજવામાાં આવર્ે. 
           (૫) મુખ્ય પરીક્ષાના પરરણામનો િાંભસવત માિ : અબિલ -૨૦ 
           (૬) રૂિરૂ મુલાકાત િાંભવત: મે-૨૦૨૦ માાં યોજવામાાં આવર્ે. 
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અગત્યની સૂચના :  
(૧) આયોગ દ્વારા તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮ ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ મૂળ જાહેરાતમાાં અરજી કરેલ જનરલ કેટેગરીના જ ેઉમેદવારો 

હવે આસથગક રીત ેનિળા વગગની કેટેગરીમાાં િમાવેર્ થતો હોય તેવા ઉમેદવારોએ ફરીથી આસથગક રીતે નિળા વગગની કેટેગરી 
અાંતગગત અરજી કરવાની રહેરે્. 
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(૨) જ ેઉમેદવારો મૂળ જાહેરાતમાાં અરજી કરી ર્ક્યા નથી તેવા તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારો િુધારેલ જાહેરાત અન્સવયે ફરીથી 
અરજી કરી ર્કરે્ પરાં ત ુઉંમર માટે મૂળ જાહેરાતમાાં અરજી ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિ એટલે કે તા.૩૧/૧૨/૨૦૧૮ ગણતરીમાાં 
લેવામાાં આવર્ે. 
(૩) જ ેઉમેદવારોએ મૂળ જાહેરાતમાાં અરજી કરેલ છે અન ેજ ેઉમેદવારોન ેઆસથગક રીત ેનિળા વગગના અનામતનો લાભ મળવા 
પાત્ર નથી તેવા ઉમેદવારોએ મૂળ િુધારેલ જાહેરાતમાાં ફરીથી અરજી કરવાની રહેરે્ નહી. 
(૪) જ ે ઉમેદવારોએ મૂળ જાહેરાતમાાં અરજી કરેલ છે તેવા િા.રૈ્.પ.વ/અન.ુજાસત/અનુ.જન.જાસત વગગના ઉમેદવારોએ 
િુધારેલ જાહેરાતમાાં ફરીથી અરજી કરવાની રહેરે્ નહી. 
(૫) આસથગક રીતે નિળા વગોના ઉમેદવારોન ે ઉપલી વય મયાગદામાાં ૪૫ વર્ગથી વધે નરહ તે રીતે પાાંચ વર્ગ િુધી છૂટછાટ 

મળવાપાત્ર રહેરે્. આસથગક રીતે નિળા વગોની મરહલા ઉમેદવારના રક્િામાાં ઉપલી વય મયાગદામાાં ૪૫ વર્ગથી વધે નરહ તે રીત ે

૧૦ વર્ગ િુધી છૂટ છાટ મળવાપાત્ર રહેરે્. 
(૬)  આસથગક રીતે નિળા વગોના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી  ચૂકવવાની રહેરે્ નહી.  

      (૭) આસથગક રીત ે નિળા વગોના ઉમેદવારોએ રાજ્ય િરકારના િામાસજક ન્સયાય અને અસધકારીતા સવભાગના                  
તા.૨૫.૦૧.૨૦૧૯ ના ઠરાવ ક્રમાાંક : ઇ.ડિલ્યુ.એિ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી સનયત થયેલ નમૂના                      
(અાંગ્રેજીમાાં Annexure KH અથવા ગુજરાતીમાાં પરરસર્ષ્ટ-ગ) માાં મેળવેલ પાત્રતા પ્રમાણપત્ર (અથાગત તઓે EWS 
Category હેઠળ આવે છે તે મતલિનુ પ્રમાણપત્ર)ના નાંિર અને તારીિ ઓન લાઇન અરજી કરતી વિત ેદર્ાગવવાના 

રહેરે્.તથા આયોગ દ્વારા માંગાવવામાાં આવ ેત્યારે રજૂ કરવાનુાં રહેરે્. 
(૮) મૂળ જાહેરાત અન્સવય ે અરજી ્વીકારવાની છેલ્લી તારીિ વર્ગ ૨૦૧૮-૧૯ની હોઇ, તા. ૦૧/૦૪/૨૦૧૬ ના રોજ કે 

ત્યારિાદનુાં પરાં ત ુિુધારા જાહેરાત અન્સવય ેઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીિ િુધીમાાં ઇ્યુ કરવામાાં આવેલ “ઉન્નત 

વગગમાાં િમાવેર્ નરહ થવા અાંગેનુાં પ્રમાણપત્ર” Non Creamy Layer Certificate (NCLC) માન્સય ગણાર્ે. પરાં ત ુત ે

પ્રમાણાત્ર  િુધારા જાહેરાત અન્સવય ે ઓન લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીિ િાદનુાં હોવ ુજોઇએ નરહ.( અથાગત, NCLC 
પ્રમાણપત્ર તા.૦૧.૦૪.૨૦૧૬ થી તા.૧૮.૦૪.૨૦૧૯ િુધીના િમયગાળા દરમ્યાન ઇ્ય ુથયેલ હોવુાં જોઇએ.)   

(૯) આ િુધારા જાહેરાતમાાં જણાવ્યા સિવાયની િધી જ જોગવાઇઓ તા.૧૫/૧૨/૨૦૧૮ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયલે જાહેરાત 

ક્રમાાંક : ૧૧૨/૨૦૧૮-૧૯ મુજિ જ રહેરે્. 
                    

        તા.૧૮.૦૩.૨૦૧૯ 


