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અગત્યની જાહરેાત 
સહાયર્ મોટર વાહન નનરરક્ષર્ વગક-૩ (જા.ક્ર.૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ ની  પરીક્ષાના ઉમેદવારો માટે 

        સહાયક મોટર વાહન નનરરક્ષક વર્ગ-૩ (જા.ક્ર.૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ ની જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે આયોર્ દ્વારા પ્રનસધ્ધ કરવામાાં આવલે 
જાહરેાત ક્રમાાંક:- ૧૨૯/૨૦૧૯-૨૦ માટે તા.૨૫/૦૭/૨૦૨૧ના રોજ યોજાયલે પ્રાથનમક કસોટીન ાં પરરણામ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૧ ના રોજ પ્રનસધ્ધ કરવામાાં 
આવલે છે. આ કસોટીમાાં સફળ થયલે તમામ ઉમદેવારોએ જરૂરી દસ્તાવેજો (તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૧ ના રોજ ૨૩:૫૯ ર્લાર્ સધુીમાાં) અપલોડ ર્રવાના રહશેે. 
ઉમદેવારો તરફથી મળેલ અરજીપત્રકો તથા પ્રમાણપત્રો  ઉકત જગ્યાઓના ભરતી નનયમો, ભરતી (પરીક્ષા) નનયમો તથા જાહરેાતની જોર્વાઈ મ જબના 
લાયકી ધોરણની ચકાસણી કયાગ બાદ ઉમદેવારોન ેતબીબી પરીક્ષણ  માટે પાત્ર કારવામાાં આવશ.ે પાત્રતા અંરે્ આયોર્નો નનણગય આખરી ર્ણાશે અન ે
આયોર્ના નનણગય સામ ેકોઇપણ પત્રવ્યવહાર ધ્યાનમાાં લવેામાાં આવશ ેનહીં. 

       
   

: પરીક્ષાના ઉમેદવારોએ નીચે દશાકવેલ અગત્યની સચૂનાઓ ધ્યાને લેવી :    
૧ ડોક્યમેુન્ટ અપલોડ ર્રવાની રીત : ૧. documents online upload માટે https://gpsc-iass.gujarat.gov.in વબેસાઇટ પર જવાન ાં રહશે.ે. ત્યારબાદ 
select job માાં તમારી જાહરેાત પસાંદ કરી કન્ફમશેન નાંબર અને date of birth insert કરવાના રહશેે અને ok બટન પર ક્લીક કરવાન ાં રહશે.ે. ok 
કયથેી ઉમદેવારના મોબાઇલ નાંબર પર https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર ડોક્ય મને્ટ અપલોડ કરવાનો મસેજે આવશ.ે  ૨). upload documents 
online tab દેખાશ.ે Upload documents online પર ક્લીક કરીન ેપોતાના ડોક્ય મેન્ટ અચકૂ અપલોડ કરવાના રહશે.ે ૩) ડોક્યમૂને્ટ અપલોડ કરવાની 
નવર્તવાર સચૂનાઓ https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પોટગલના home page પર મ દ્દા નાંબર ૬ પર click here to view guidelines for uploading 
application scrutiny documents નશર્ગક હઠેળ દશાગવલે છે. જે ઉમદેવારોએ ડોક્ય મને્્સ અપલોડ કરતા પહલેા ખાસ જોઇ લેવાની રહશે.ે   
૨.   ઉપરોક્ત પરેા-૨ ની સચૂનાઓ અન સાર તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૧, ૨૩.૫૯ ર્લાર્ સધુીમાાં દસ્તાવેજો https://gpsc-iass.gujarat.gov.in પર અપલોડ 
ર્રવાના રેહશે. 

 અપલોડ કરવાનાાં પ્રમાણપત્રોની યાદી : 
 (૧)   જન્મ તારીખના પ રાવા માટે SSCE ન ાં પ્રમાણપત્ર  (ધોરણ ૧૦ ની માકગશીટ અથવા કે્રડીટ સટીફીકેટ બમેાાંથી એક કે જેમાાં જન્મ-તારીખ   
       દશાગવલે હોય ત ેજ અપલોડ કરવાન  રહશે ે.જન્મતારીખનો દાખલો કે શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર ઉંમરના પ રાવા માટે  માન્ય ર્ણાશ ેનહીં)  
(૨)  સક્ષમ અનધકારી દ્વારા અપાયલે  જાનતન ાં પ્રમાણપત્ર અન ેશાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર  (અન . જાનત, અન .જનજાનત, અન ેસા. અન ેશ.ૈ પ. વર્ગના 

ઉમદેવારો માટે) 
(૩)  સા.અન ેશ.ૈપ.વર્ગના ઉમદેવારો માટે સામાજજક ન્યાય અન ેઅનધકારરતા નવભાર્ના તા.૨૭/૦૪/૨૦૧૦ના ઠરાવક્રમાાંક સશપ-૧૧૦૯-૧૬૬૩-

અથી નનયત થયલે પરરનશષ્ટ–૪ (ગ જરાતીમાાં) મ જબન ાં તારીખ: ૦૧/૦૪/૨૦૧૭ ના રોજ કે ત્યારબાદ ઇસ્ય  થયલે અન ેતા ૧૦-૦૧-૨૦૨૦ 
સ ધી ન  જ  (પ્રાથનમક કસોટીના અરજીપત્રકમાાં દશાગવલે નાંબર અન ે તારીખન ાં) ‘ઉન્નત વર્ગમાાં સમાવેશ નહી થવા અંરે્ન ાં પ્રમાણપત્ર’. પરણણત 
મરહલા ઉમદેવારોએ આવ ાં પ્રમાણપત્ર તઓેની નપતાના આવકના સાંદભગમાાં રજૂ કરવાન ાં રહશે.ે જો આવા ઉમદેવારોએ તમેના પનતની આવકના 
સાંદભગમાાં રજૂ કરેલ હશ ેતો ત ેમાન્ય રાખવામાાં આવશ ેનહીં  

(૪)  આનથિક રીત ેનબળા વર્ો(EWS)ના  ઉમદેવારોએ રાજ્ય સરકારના સામાજજક ન્યાય અન ેઅનધકારીતા નવભાર્ના તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯ ના ઠરાવ 
ક્રમાાંક :એ.ડબલ્ય .એસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ થી નનયત થયલે (પ્રાથનમક કસોટીના અરજીપત્રકમાાં દશાગવલે નાંબર અને તારીખન ાં)  નમનૂા 
(અંગે્રજીમાાં Annexure KH અથવા ગ જરાતીમાાં પરરનશષ્ટ – ર્ )માાં મેળવલે પાત્રતા પ્રમાણપત્ર. 

(૫)   સરકારી નોકરીમાાં હોય તવેા ઉમદેવારોન ેસામાન્ય વહીવટ નવભાર્ના તા. ૦૮-૧૧-૮૯ ના પરરપત્ર ક્રમાાંક: એફેઓએ-૧૦૮૮-૩૯૪૦-ર્.૨ થી  
       નનયત કરવામાાં આવેલ નમનૂામાાં સક્ષમ અનધકારી દ્વારા આપવામાાં આવેલ “ ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર”  
(૬)   માજી સનૈનક ઉમદેવારોના રકસ્સામાાં રડસ્ચાર્જ બ ક.   
(૭)   અટક અથવા નામમાાં ફેરફાર કરાવલે હોય તો ર્ેઝટેની / લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર.  
(૮)   નવધવા મરહલા ઉમદેવારોના રકસ્સામાાં પ ન: લગ્ન ન કયાગ અંરે્ના સોર્ાંદનામ ાં.  
(૯) સ્નાતકનાાં ગ ણપત્રક (છેલ્્ ાં વર્ગ/ છેલ્લા  ૨ સમેેસ્ટરના ગ ણપત્રક. એક કરતા વધ  marksheets હોય તો તમામન ેસ્કેન કરી મર્જ કરી નસિંર્લ pdf 

બનાવવી અને ત ેpdf  અપલોડ કરવી.) 
(૧૦)  સ્નાતક પદવી પ્રમાણપત્ર  
(૧૧)  નવદેશની ય નનવનસિટીમાાંથી પદવી મળેવલે હોય તો તનેી માન્યતા અંરે્ના પ રાવો. (other certificate module માાં અપલોડ કરવ ાં)   
(૧૨)  શારીરરક અશક્ત ઉમદેવારોના રકસ્સામાાં  સા. વ. નવ.ના તા: ૦૧.૧૨.૨૦૦૮ના પરરપત્ર મ જબન ાં નનયત નમનૂામાાં સરકારી હોસ્સ્પટલના  
       સ નપ્રટેન્ડેન્ટ / નસનવલ સર્જન /મડેીકલ બોડગ દ્વારા આપલે પ્રમાણપત્ર 

https://gpsc.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in/


(૧૩)  સામાન્ય વરહવટ નવભાર્ના તા: ૨૫/૦૨/૧૯૮૦ ના ઠરાવ ક્રમાાંક સીઆરઆર-૧૦૭૭-૨૬૬૦-ર્-૨થી નનયત થયલે સક્ષમ અનધકારી દ્વારા 
આપવામાાં આવેલ રમતર્મતન ાં પ્રમાણપત્ર. 

(૧૬)  જાહરેાતમાાં દશાગવલે લાયકાતની સમકક્ષ લાયકાત ઉમદેવાર ધરાવ ેછે તવેો તમેનો હક્ક દાવો હોય તો આવા ઉમદેવારે સમકક્ષતા પ્રસ્થાનપત  
        કરતા આદેશો/અનધકૃતતાની નવર્તો / પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાન ાં રહશે.ે (other certificate module માાં અપલોડ કરવ ાં) 
   નોંધ:- જો પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાના સાંબાંનધત module માાં એર્ ર્રતા વધારે પ્રમાણપત્રો અપલોડ ર્રવાનાાં થતા હોય તો 
તમામને સ્રે્ન ર્રી merge ર્રી એર્ (નસિંગલ) pdf બનાવવી અને તે module માાં અપલોડ ર્રવી. 
 
ખાસ સચૂના :-  અરજી સાથે ઉપર દશાકવેલ પ્રમાણપત્રો પૈર્ી લાગ ુપડતા હોય તેવા જ પ્રમાણપત્રો / પરુાવા PDF,JPEG,JPG રે્ 
PNG ફોમેટમાાં અપલોડ ર્રવાના રહશેે અને અચરૂ્પણે તેનો ક્રમ જાળવવાનો રહશેે. લાગ ૂપડતા ન હોય તેવા પ્રમાણપત્રો / પરુાવા 
સામેલ ર્રવાના રહશેે નહીં. ઉમેદવારે અસલ (Original) પ્રમાણપત્રો જ સ્રે્ન ર્રી અપલોડ ર્રવાના રહશેે. જો ર્ોઇ ર્ારણસર અસલ 
ઉપલબ્ધ ન હોય તો અસલની જગ્યાએ ઝેરોક્ષ/નર્લ હશે તો ઉમેદવારે સ્વયાં પ્રમાણણત (Self-attested) ર્રીને અપલોડ ર્રવાના રહશેે. 
ઉમેદવાર દ્વારા મોર્લવામાાં Physical/offline અરજીપત્રર્ અને પ્રમાણપત્રોની ચર્ાસણી ર્રવામાાં આવશે નહીં. 
 
 

પ્રમાણપત્રો અપલોડ કરવાની છેલ્લી તારીખ, સમય અન ેવેબસાઇટ 
તા.૧૫/૧૧/૨૦૨૧ રાત્ર ે૨૩:૫૯ કલાક સ ધી 
https://gpsc-iass.gujarat.gov.in 

 
નોંધ : જરૂરી પ્રમાણપત્રોના નમનૂા આયોર્ની વબેસાઇટ https://gpsc.gujarat.gov.in ના Download સકે્શનમાાં 
(https://gpsc.gujarat.gov.in/Download) જોવા નવનાંતી. 

                                                                                                                                                                                   
તા.૨૫/૧૦/૨૦૨૧ 
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