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ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર 

પ્રમાણપત્રો ચકાસણી અંગેની જાહરેાત  

ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ, ગાધંીનગર ધ્વારા જા.ક્ર. ૧૫૦/ર૦૧૮૧૯ અન્વયે ગજુરાત સરકારના 
સચચવાલયના વવભાગો વવવવધ ખાતાના વડાની કચેરીઓ તેમજ મહસેલૂ વવભાગના વનયતં્રણ હઠેળની કલેક્ટર કચેરીઓ 
માટે “ચિનસચચવાલય કારકુન” અને સચચવાલયના વવભાગો તેમજ ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ માટે “ઓફિસ 
આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩ સવંગગની પ્રથમ તિક્કાની લેચખત સ્પધાગત્મક પરીક્ષા તા.૨૪/૦૪/૨૦૨૨ના રોજ તેમજ  િીજા 
તિક્કાની કોમ્પ્યટુર પ્રોફિસીયન્સી ટેસ્ટ તા.૧૯/૦૭/૨૦૨૨ થી તા.૨૩/૦૭/૨૦૨૨ અને તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૨ થી 
તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૨ દરવમયાન યોજવામા ં આવેલ હતી.જેમા ં લાયક ઠરેલ ઉમેદવારોના પ્રમાણપત્રોની ઓનલઇન 
ચકાસણી કરવા વનણગય કરવામા ંઆવ્યો છે, જેની વવગત નીચે મજુિ છે.  

જાહરેાત ક્રમાકં ૧૫૦/ર૦૧૮૧૯ 

જાહરેાતનુ ંનામ “ચિનસચચવાલય કારકુન” “ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ” વગગ-૩  

દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા માટેની લીંક  https://iass.gujarat.gov.in/ 

દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા માટેની શરૂ થવાની 
તારીખ અને સમય  

તા.૦૬/૦૯/ર૦રર, ૧૧:૦૦ કલાકે  

દસ્તાવેજો/પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવા માટેની અંવતમ તારીખ  તા.૧૨/૦૯/ર૦રર, ૨૩:૫૯ કલાકે 
 

આ માટે ઉમેદવારોએ નીચે મજુિની સચૂનાઓ ધ્યાને લેવા વવનતંી છે. 

૧. આ માટે ઉમેદવારોએ https://iass.gujarat.gov.in/ વેિસાઈટ ઉપર જઈને જાહરેાત ક્રમાકં પસદં કરી પોતાનો 
કન્િમેશન નિંર અને જન્મ તારીખ નાખંીને લોગઈન થવાનુ ંરહશેે.  

ર. પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરતા પહલેા સ્ક્રીન પર એ અંગેની સચૂનાઓ ધ્યાનથી વાચંીને એને અનસુરીને તા. 
૦૬/૦૯/ર૦રર થી ૧૩/૦૯/ર૦રર દરવમયાન પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રોની પીડીએિ િાઈલ અપલોડ કરવાની રહશેે.   

૩. અનામત વગગના ઉમેદવારોએ પોતાને લાગ ુ પડત ુ અને સમયમયાગદા દરવમયાન માન્ય હોય તે અસલ, 

જાવતપ્રમાણપત્ર / નોનક્રીમીલીયર સટીફિકેટની પીડીએિ િાઇલ અપલોડ કરવાની રહશેે.  

(૧) સામાજીક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વર્ગ(SEBC) ના ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે સામાજીક 
ન્યાય અને અધિકારીતા ધવભાર્ના તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં - સશપ/૧૨૨૦૧૫/૪૪૫૨૪૬/અ ની 
જોર્વાઈ મજુબ નોનક્રીમીલીયર પ્રમાણપત્રની સાથ ે ધનયત નમનૂામા ં બાહંિેરી અપલોડ કરવાની રહશેે. 
(મડંળની વેિસાઇટ ઉપર મકેૂલ િાહંધેરી પત્રક સામેલ રાખવુ)ં 

(ર) આધથિક રીતે નબળા વર્ગ(EWS)ના ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે સામાજીક ન્યાય અન ે

અધિકારીતા ધવભાર્ના તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૦ ના ઠરાવ ક્રમાકં - ઈડબલ્યએુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ ની 
જોર્વાઈ મજુબ પાત્રતા પ્રમાણપત્રની સાથ ે ધનયત નમનૂામા ંબાહંિેરી અપલોડ કરવાની રહ ે છે.  (મડંળની 
વેિસાઇટ ઉપર મકેૂલ િાહંધેરી પત્રક સામેલ રાખવુ)ં  
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૪. શારીફરક ખોડખાપણ ધરાવતા (ફદવ્યાગં) ઉમેદવારે પોતાની ખોડખાપંણ અંગેનુ ં માન્ય અને એના પ્રમાણ 
(ખોડખાપંણના ટકા) અંગે સ્પષ્ટ વવગતો દશાગવત ુ ંસામાન્ય વહીવટ વવભાગના તા.૧/૧ર/ર૦૦૮ના પરીપત્ર ક્રમાકંઃ પરચ-
૧૦ર૦૦૮-૪૬૯૫૪૦-ગ.ર (પફરવશષ્ટ-અ) મજુિના વનયત નમનૂામા ંઅસલ પ્રમાણપત્રની પીડીએિ િાઇલ અપલોડ 
કરવાની રહશેે.  

૫. વવધવા ઉમેદવારે પનુઃ લગ્ન ન કયાગ અંગેના તાજેતરના અસલ સોગદંનામાની પીડીએિ િાઈલ અપલોડ કરવાની 
રહશેે.  

૬. ધોરણ-૧૦, ધોરણ-૧ર કે સમકક્ષ અભ્યાસક્રમમા ંકોમ્પ્યટુર રાખેલ ન હોય તો કોમ્પ્યટુરની જાણકારી અંગેના સરકાર 
માન્ય અસલ પ્રમાણપત્રની પીડીએિ િાઇલ અપલોડ કરવાની રહશેે.  

૭. માજી સૈવનકે સેવામાથંી ફડસ્ચાર્જ કયાગ અંગેની અસલ બકુલેટની પીડીએિ િાઇલ અપલોડ કરવાની રહશેે.  

૮. (સદર જાહરેાત સદંભે) માન્ય રમત કે ખેલકદૂમા ંઅને માન્ય કક્ષાએ ભાગ લીધો હોય તો તે અંગે સક્ષમ અવધકારી 
દ્વારા અપાયેલ વનયત નમનૂાના અસલ પ્રમાણપત્રની પીડીએિ િાઇલ અપલોડ કરવાની રહશેે.  

૯. ઉમેદવારે લાગ ુપડતા તામામ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ કરી િરજીયાત લોક કરવાના રહશેે. 

૧૦. ઉમેદવારે પોતાની પસદંગીના  ખાતા/કચેરી માટેના વવકલ્પ (પે્રિરન્સ) અત્યારે આપવાના નથી. વવકલ્પ (પે્રિરન્સ) 
આપવા માટેની સચુના હવે પછી આપવામા ંઆવશે. જેથી દરેક ઉમેદવારે મડંળની વેિસાઇટ જોતા રહવે ુ.ં 

૧૧. મફહલા ઉમેદવાર જો પફરણીત હોય અને અરજીપત્રક અને પ્રમાણપત્રોના નામમા ંવવસગંતતા હોય તો લગ્ન નોંધણી 
પ્રમાણપત્ર, સરકારી ગેઝેટ કે એફિડવેવટની અસલ પીડીએિ િાઈલ અપલોડ કરવાની રહશેે.  
૧૨. ઉમેદવાર સરકારી સેવામા ંિીડર કેડરમા ંિરજ િજાવતા હોય તો તેવા ઉમેદવારે તેમની કચેરી/ખાતાનુ ંનોકરીમા ં
જોડાયા તારીખ/સમયગાળાનુ ં અસલ પ્રમાણપત્ર તથા ના વાધંા પ્રમાણપત્ર (NOC) ની પીડીએિ િાઈલ અપલોડ 
કરવાની રહશેે.  
૧૩. ઉક્ત સમય મયાગદામા ંદરેક ઉમેદવારે પોતાના અસલ પ્રમાણપત્રો અચકુ અપલોડ કરવાના રહશેે. જેની સિંવંધત 
ઉમેદવારોએ નોંધ લેવી.  
 

સ્થળ : ગાધંીનગર.                                                          સચચવ 

તા: ૫/૦૯/૨૦૨૨                                              ગજુરાત ગૌણ સેવા પસદંગી મડંળ 


