
 
 
 
 

ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 
છ-૩ સર્કલ પાસે, છ રોડ, સેક્ટર-૧૦/એ, ગાાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦ 

અગત્યની જાહરેાત  
જાહરેાત ક્રમાાંર્ ૭૩/૨૦૨૦-૨૧, પેડીયાટ્રીર્ સર્જરી વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્  

(વગક-૧) ની જગ્યાઓમાાં ફેરફાર 
 

આરોગ્ય અને પરરવાર કલ્યાણ વવભાગના પેડીયાટ્રીક સર્જરી વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપક, વગગ-

૧ સવંગગમા ંવવભાગે અગાઉ મોકલેલ માગંણીપત્રકને આધારે બિન અનામત વગગની કુલ ૦૨ જગ્યા 

માટે આયોગ દ્વારા જાહરેાત ક્રમાકં ૭૩/૨૦૨૦-૨૧ પ્રવસદ્ધ કરવામા ંઆવલે હતી.  
 

વવભાગ દ્વારા તાજેતરમા ંઆ સવંગગમા ંસામાજીક અને શકૈ્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) કેટેગરીની 

૦૧ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા માટેનુ ંમોકલેલ માગંણીપત્રક અને સદ૨હુ જાહરેાત અન્વયે 

પ્રાથવમક કસોટી યોજાવાની હજુ િાકી હોઈ આયોગ દ્વારા આ સવંગગની ચાલ ુજાહરેાત (જાહરેાત 

ક્રમાાંર્  ૭૩/૨૦૨૦-૨૧) re-open ર્રી સામાજીર્ અને શૈક્ષણિર્ પછાત વગક (SEBC) રે્ટેગરીની ૦૧ 

જગ્યા માટે આ કેટેગરીના ઉમેદવારોને અરજી કરવાની તક આપવા દેવાનો વનણગય કરેલ છે. 

તદનસુાર આ જાહરેાત તા. ૧૮/૦૫/૨૦૨૧ થી તા. ૦૧/૦૬/૨૦૨૧ સધુી ઓનલાઇન re-open 

કરવામા ંઆવનાર છે. સિવંધત ઉમેદવારોએ અરજી કરતા નીચેની િાિતો ધ્યાને લેવાની રહશે.ે 
 

1) re-open કરવામા ંઆવતી આ જાહરેાત અન્વયે નવી ૦૧ જગ્યા માત્ર સામાજીક અને શકૈ્ષબણક 

પછાત વગગ (SEBC) કેટેગરીની ઉમેરાયેલ હોઇ, માત્ર સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) 

ના ઉમેદવારો જ અરજી નોંધાવી શકશ.ે અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો આ re-open થતી જાહરેાત 

અન્વયે ઉમેદવારી નોંધાવી શકશ ેનહી. એટલે કે જે સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) 

ના ઉમેદવારોએ મળૂ જાહરેાત અન્વયે ઉમેદવારી નોંધાવલે નથી/નોંધાવવાની રહી ગયેલ છે. 

તેઓ સામાજીક અને શૈક્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) કેટગરી ઠઠળ ઉમદેવારી નોંધાવી શકશ.ે 
 



2) જો સામાજીક અને શકૈ્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) ના કોઇ ઉમેદવારે મળૂ જાહરેાતમા ં બિન-

અનામત કેટેગરી હઠેળ ઉમેદવારી નોંધાવી હોય અને જો તેઓ re-open થતી જાહરેાત અન્વયે 

હવ ેસામાજીક અને શકૈ્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) કેટેગરીની ૦૧ જગ્યા હઠેળ અરજી કરવા માગંતા 

હોય, તો તેઓ સામાજીક અને શકૈ્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) કેટેગરી હઠેળ નવસેરથી અરજી કરી 

શકશ.ે તદનસુાર તેઓની મળૂ જાહરેાત અન્વયેની બિન-અનામત કેટેગરી હઠેળની અગાઉ કરેલ 

અરજી રદ્દ ગણવામા ંઆવશ.ે 

૩) ઉક્ત મળૂ જાહરેાતની તમામ જોગવાઇનો યથાવત રહશેે એટલે કે re-open કરાયેલ જાહરેાતમા ં

સામાજીક અને શકૈ્ષબણક પછાત વગગ (SEBC) કેટેગરીના ઉમેદવાર દ્વારા કરાયેલ અરજી અનસુધંાને 

ઉમેદવાર વયમયાગદા, શકૈ્ષબણક લાયકાત, અનભુવ અને અન્ય લાયકાતો વગેરે મળૂ જાહરેાતની 

છેલ્લી તારીખ ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ સધુીમા ંધરાવતા હોવા જોઇશ.ે જાવત પ્રમાણપત્રો સરહત અન્ય 

તમામ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી પણ મળૂ જાહરેાતની છેલ્લી તારીખ ૧૭/૦૨/૨૦૨૧ ને ધ્યાને 

લઇ કરવામા ંઆવશ.ે 

4) સિવંધત ઉમેદવારોને મળુ જાહરેાતની જોગવાઇઓ 

(https://gpsc.gujarat.gov.in/Documents/AdvertismentDocument/DA-73-83-202021.pdf) જોઇ 

લેવાની રહશે.ે 

5) આ જાહરેાતની અધતન સ્થથવત નીચે મજુિ રહશે.ે અથાગત નીચેના કોષ્ટક મજુિની જગ્યાઓ 

માટે હવ ેભરતી પ્રરક્રયા હાથ ધરાશ ેજેની સિવંધત ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વવનતંી છે. 
 

જાહરેાત ક્રમાાંર્ ૭૩/૨૦૨૦-૨૧, પેડીયાટ્રીર્ સર્જરી વવષયના મદદનીશ પ્રાધ્યાપર્ (વગક-૧) 

 
                             સહી/-  

પી. આર. જોષી IAS 
   સયંકુ્ત સબચવ 

તા. ૧૭/૦૫/૨૦૨૧                                          ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

કુલ 
જગ્યા
ઓ 

ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ ર્ક્ષાવાર જગ્યાઓ પૈર્ી  
મહહલાઓ માટે અનામત જગ્યાઓ 

સામાન્ય આ.ન.
વગક  

સા.અને 
શૈ. પ. 
વગક 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ     
જન 
જાવત 

સામાન્ય આ.ન.
વગક 

સા.અને શૈ. 
પ. વગક 

અન.ુ 
જાવત 

અન.ુ     
જન જાવત 
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