
ગજુરાત જાહરે સેવા આયોગ 

અરજીપત્રક સાથે જોડવાના આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી અને માગગદર્ગક સચૂનો 
 

૧ આ જગ્યાની ઓનલાઇન જાહરેાતની તમામ વવગતો કાળજીપવૂગક વાાંચી, અભ્યાસ કરી, અપાયેલ 
સચૂનાઓને અનસુરીને, અરજીપત્રક ની વવગતો ઓનલાઇન અરજીપત્રકમાાં ભરવી.  

૨         ઓનલાઇન અરજીપત્રક કન્ફમગ થયા બાદ તેની વપ્રન્ટ મેળવવી અને જાહરેાતમાાં આપવામાાં 
આવેલ સચૂના મજુબ ઉમેદવારે ઓનલાઇન કન્ફમગ અરજીપત્રક લાગપુડતા પ્રમાણપત્રો/આધાર 
પરુાવાના  બબડાણો સહહત આર.પી.એ.ડી./સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલવાના રહરેે્ અથવા આયોગની 
કચેરીમાાં રૂબરૂમાાં આપી જવાના રહરેે્. 

આવશ્યક પ્રમાણપત્રોની યાદી 
૧ એસ.એસ.સી.બોડગના પ્રમાણપત્રની નકલ કે જેમાાં જન્મતારીખ દર્ાગવેલ હોય.(ર્ાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર 

School  Leaving Certificate જન્મતારીખના પરુાવા માટે  માન્ય  રાખવામાાં આવરે્ નહીં.)  
૨ ઉમેદવારે નામ/અટકમાાં ફેરફાર કરેલ હોય તો તેના પરુાવાની નકલ 

૩ અનામત વગગના ઉમેદવારોએ સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ જાવત પ્રમાણપત્રની નકલ.  
૪ સામાજજક અને રૈ્ક્ષબણક રીતે પછાત વગગના ઉમેદવારોએ જાહરેાતમાાં સચુવેલ સમયગાળા દરમ્યાન 

મેળવેલ રાજ્ય સરકારની નોકરીઓ માટે માન્ય થયેલ Non Creamy Layer Certificate (પહરવર્ષ્ટ-ક) 
અથવા નવા વનયત થયેલ નમનુા (પહરવર્ષ્ટ-૪) મજુબનુાં રજુ કરવાનુાં રહરેે્.(અંગે્રજીમાાં આપવામાાં 
આવતુાં Annexure-A માન્ય નથી) 

૫ બબન અનામત કક્ષાના આવથિક રીતે નબળા વગો (Unreserved Economically Weaker Sections) 
વગગના  ઉમેદવારોએ અનામતનો લાભ મેળવવા માટે બબન ઉન્નતવગગ(Non Creamy layer)ના  હોવા 
અંગેનુાં સામાજજક ન્યાય અને અવધકાહરતા વવભાગના તા.૦૬-૫-૨૦૧૬ના ઠરાવથી વનયત થયેલ  

“પહરવર્ષ્ટ અ”થી વનયત થયેલ  નમનુા મજુબનુાં પ્રમાણપત્ર  અરજી સાથે રજુ કરવાનુાં રહરેે્. 
૬ ર્ારીહરક અર્ક્તતા ધરાવતા ઉમેદવાર માટે  સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ પ્રમાણપત્રની નકલ 

(સા.વ.વવ.ના તા.૧/૧૨/૨૦૦૮ ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબન ુપ્રમાણપત્ર) 
૭ રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં  જાહરેાતમાાં દર્ાગવેલ વવધાર્ાખાના સ્નાતક/અનસુ્નાતક/પીએચડી 

પદવીના અંવતમ વર્ગનુાં ગણુપત્રક/પદવી પ્રમાણપત્રની નકલ 

૮ સક્ષમ અવધકારી દ્વારા અપાયેલ અનભુવના પ્રમાણપત્ર ની નકલ જેમાાં સાંસ્થાના લેટરપેડ ઉપર (૧) 
ધારણ કરેલ જગ્યા (૨) અનભુવનો સમયગાળો (૩) અનભુવનો પ્રકાર અને (૪) મેળવવામાાં આવતા 
પગાર તથા ભથથાાંઓની વવગત દર્ાગવેલ હોય. 

૯ વનયત રૈ્ક્ષબણક લાયકાતના સાંદભગમાાં સાંબાંધીત કાઉન્સીલમાાંથી મેળવેલ   રજીસ્રેર્ન પ્રમાણપત્રની નકલ 

૧૦ સરકારી કમગચારીના હકસ્સામાાં રૂબરૂ મલુાકાતના સમયે સક્ષમ અવધકારી દ્વારા વનયત નમનુામાાં 
આપવામાાં આવેલ “ના વાાંધા પ્રમાણપત્ર”ની નકલ અચકુ રજુ કરવાની રહરેે્ અન્યથા રુબરૂ મલુાકાતમાાં 
પ્રવેર્ મળરે્ નહીં. (સા.વ.વવ.ના તા.૦૮/૧૧/૧૯૮૯ ના પહરપત્રથી વનયત થયેલ નમનુા મજુબ) 

૧૧ વવધવા ઉમેદવારના હકસ્સામાાં બીજા લગ્ન કરેલ નથી, તે મતલબનુાં સોગાંદનામ ુ
૧૨ પરબણત મહહલા ઉમેદવારના હકસ્સામાાં નામ/અટક બદલાવેલ હોય તો સરકારી ગૅઝેટ ની નકલ અને 

મેરેજ રજીસ્રેર્ન ની નકલ  
  
(ઉપરોક્ત યાદી ફકત ઉમેદવારોને મદદરૂપ થવા માટે છે, કોઇ પણ અથગઘટન ના પ્રસાંગે જાહરેાતની જોગવાઈ, ભરતી 
વનયમોની જોગવાઇ ધ્યાને લેવાની રહરેે્.) 
 



 


