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વિષય: ગ ાંધીનગર મહ નગરપ વિક ની ભરતી મ ટે પ્રોવિઝનિ મેરીટ િીસ્ટ અન ેસુધ ર  

પ્રોવિઝનિ મેરીટ િીસ્ટમ ાં સ મેિ ઉમેદિ રોન ાં અસિ પ્રમ ણપત્ર ચક સણી 

બ બત. 

૧. રૂબરૂ મુિ ક તન ાં દદિસ ેનીચેન  અસિ પ્રમ ણપત્રો તથ  તેની ૨ કોપીમ ાં પ્રમ વણત નકિો 
અચૂક સ થે િ િિ ની રહેશે. 

 

(૧) ઉમેદિ રની ઓનિ ઈન અરજીની વપ્રન્ટ (બ ેનકિ). 
(૨) ધોરણ-૧૦ની મ કકશીટ અન ેટર  યિ સટીફીકેટ. 
(૩) ધોરણ-૧૨ની મ કકશીટ અન ેટર  યિ સટીફીકેટ. 
(૪) શૈક્ષવણક િ યક ત અાંગનેી મ કકશીટ (િષકિ ઈઝ / સેમસે્ટર િ ઈઝ તમ મ નકિો સ મિે 

ર ખિી). 
(૫) ડીપ્િોમ ાં / ડીગ્રી સટીફીકેટ (જાહેર તમ ાં દશ કવ્ય  મજુબન ). 
(૬) કોમ્પપ્યુટર નોિજે અાંગનેુાં વનયત પ્રમ ણપત્ર. 
(૭) જાવત અાંગનેુાં સક્ષમ સત્ત વધક રીશ્રી દ્વ ર  ઇસ્યુ કરેિ પ્રમ ણપત્ર (િ ગુ પડતુાં હોય તો). 
(૮) સ મ વજક શૈક્ષવણક પછ ત િગકન  ઉમેદિ રોન ાં દકસ્સ મ ાં જાહેર તમ ાં દશ કવ્ય  મજુબનુાં                               

નોન-ક્રીમીિેયર પ્રમ ણપત્ર. 
(૯) શ રીદરક અશકતત  ધર િત  ઉમેદિ રોન  દકસ્સ મ ાં વસવિિ સજકનનુાં વનયત પ્રમ ણપત્ર. 
(૧૦) મ જી સવૈનક કેટેગરી ધર િત  ઉમેદિ રોન  દકસ્સ મ ાં મ જી સવૈનક હોિ  અાંગને  આધ ર 

પુર િ  તથ  ડીસ્ચ જક બુક. 
 
 

(૧૧) વિધિ  ઉમેદિ રોન  દકસ્સ મ ાં વિધિ  હોિ  અાંગને  પ્રમ ણપત્રો તથ  પુન: િગ્ન કરેિ નથી 
તે અાંગનેુાં સાંબાંવધત મ મિતદ રશ્રીનુાં પ્રમ ણપત્ર. 

(૧૨) આાંતરર ષ્ટ્ર ીય / ર ષ્ટ્ર ીય / આાંતર યુવનિસીટી ટુન કમેન્ટ / શ ળ ઓ મ ટેની ર ષ્ટ્ર ીય 
ખેિકૂદ/ રમતોન  ખેિ ડીઓન ાં દકસ્સ મ ાં જાહેર તમ ાં દશ કવ્ય  મુજબન  વનયત નમૂન ન ાં 
જરૂરી પ્રમ ણપત્ર. 

(૧૩) ર જ્યસરક ર / કેન્ર સરક ર / સ્થ વનક સત્ત માંડળ/ સરક રની મ વિકીન  બોડક-વનગમ-
કોપોરેટરની નોકરીમ ાં ચ િુ હોય તેિ  ઉમેદિ રોન  દકસ્સ મ ાં સક્ષમ સત્ત વધક રીનુાં “ન -
િ ાંધ  પ્રમ ણપત્ર”.  

(૧૪) ત જતેરન  પ સપોટક  સ ઈઝન ાં ૦૪ ફોટો. 
(૧૫) જન્મ ત રીખન  પુર િ  મ ટે એસ.એસ.સી.ઈ.નુાં પ્રમ ણપત્ર (જન્મ ત રીખનો દ ખિો કે 

શ ળ  છોડિ નુાં પ્રમ ણપત્ર મ ન્ય ગણ શે નહી). 
(૧૬) પરવણત મદહિ ઓન  દકસ્સ મ ાં િગ્ન નોંધણીનુાં પ્રમ ણપત્ર / અટક અથિ  ન મ બદિ િેિ 

હોય તો તે અાંગને  જાહેરન મ ની નકિ. 
(૧૭) વિદેશની યવુનિસીટીમ ાંથી પદિી મેળિેિ હોય તો તનેી મ ન્યત  અાંગને  પુર િ ની નકિ. 
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(૧૮) જાહેર તમ ાં દશ કિેિ િ યક તની સમકક્ષ િ યક ત ઉમેદિ ર ધર િે છે તેિો તેમનો હક્ક દ િો 
હોય તો આિ  ઉમેદિ રે સમકક્ષત  પ્રસ્થ વપત કરત  આદેશો/અવધકૃતત ની 
વિગતો/પ્રમ ણપત્ર રજુ કરિ નુાં રહેશે. 

 

(૧૯) અનુભિન  પ્રમ ણપત્રો (જાહેર ત મુજબ જરૂરી હોય તો ક્રમ નુસ ર મેળિેિ અનુભિ, િ ગ ુ
પડત  સાંિગકન  ક યકક ળની શરૂઆતથી પગ રની વિગત, ફરજ/ક મન ાં પ્રક ર દશ કિિ ન  
રહેશે). 

(૨૦) ઉમેદિ રોએ ભરેિ ફીનીઝેરોક્ષ નકિ. 
(૨૧) જાહેર તની જોગિ ઈ અનુસાંધ નમ ાં િ ગુ પડત  અન્ય આધ ર પુર િ  / પ્રમ ણપત્રો.  
 

૨. અન્ય સુચન :- 
 

(૧) ઉમેદિ રે સ્િખચે ગ ાંધીનગર મહ નગરપ વિક , બહુમ ળી ભિન, પ્રથમમ ળ, સેક્ટર-૧૧, 

ગ ાંધીનગર ખ તે સ્િયાં ઉપવસ્થત થિ નુાં રહેશે. પ્રમ ણપત્ર ચક સણી મ ટે ત રીખ/સમય 

આપિ મ ાં આિેિ છે, તે જ ત રીખ/સમયે ઉમેદિ રે આિિ નુાં રહેશે. 
 

(૨) જો કોઈ ઉમેદિ ર પ્રમ ણપત્ર ચક સણીમ ાં ઉપવસ્થત રહેિ  ન મ ાંગત  હોય અને સદર જગ્ય  

મ ટે વનમણાંક મેળિિ  ઈચ્છત  ન હોય તો આિ  ઉમેદિ રે તેન  રજીસ્ટડક  ઈમેઈિ આઈડી 

(જ ેઓજસ ઉપર ઓનિ ઈન જાહેર ત ભરતી િખતે િખિે હતુાં તે) ઉપરથી અત્રનેી કચેરીન ે

gmcjob2018@gmail.com  ઈમેઈિ ઉપર તે મતિબની િેવખત જાણ કરિ ની રહેશે. 
 

(૩) ઉમેદિ રે પોત ન  તમ મ અસિ પ્રમ ણપત્રો ફરજીય ત પણે સ થે િ િિ ન  રહેશે તથ  દરેક 

પ્રમ ણપત્રની બે નકિો સ્િપ્રમ વણત કરીને ઉપર દશ કિેિ ક્રમ નસુ ર ર ખિ ન  રહેશે.  

  

 

સ્થળ: ગ ાંધીનગર       

ત .૨૮/૦૫/૨૦૧૯. 


