
 

                                                             પ્રમાણપત્ર ક્રમાાંકઃ-.................. 

 

 
      

        સરકાર 
       ગજુરાત રાજય 
                                        પરરશિષ્ ટ-અ 

                                         
ગજુરાત સરકાર હઠેળની નોકરીઓ તેમજ િૈક્ષણણક સાંસ્થાઓમાાં પ્રવેિ માટે  

ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગોના ઉમેદવારોને અનામતનો લાભ લેવા માટેનુાં 
પ્રમાણપત્ર 

(ફક્ત ગજુરાત સરકાર હઠેળના લાભો માટે) 
  
  

આથી પ્રમાણણત કરવામાાં આવે છે કે, શ્રી/ શ્રીમતી/કુમારી ..........................................શ્રી 
................................................................ ના પતુ્ર/પતુ્રી છે. તેઓ ર્ગામ/નર્ગર ......................... તાલકુો 
........................... જજલ્ લો..........................ના રહવેાસી છે. તેઓને ગજુરાત સરકારના સામાજજક ન્યાય 

અને અશિકારીતા શવભાર્ગના તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬. ના ઠરાવ ક્રમાાંક: સિપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ થી િહાર 
પાડવામાાં આવેલ ઠરાવ અને આ અંર્ગ ેશનિાારરત નીશત માટેના વખતો વખતના ઠરાવો મજુિ ણિન અનામત 
કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગા પૈકીના છે.  

આ પ્રમાણપત્ર ચાલ ુનાણાકીય વર્ા સરહત ત્રણ વર્ા સિુી માન્ય રહિેે. 
સ્થળ :-        સહી/-  
                                                                   નામ :-                      
તારીખઃ-        હોદ્ોઃ- 
 

(કચેરીનુાં રાઉન્ડ સીલ)                                          (કચેરીના શસક્કા સરહત)   

     

રજુ કરેલ આિારોઃ- 
૧. 
૨. 
૩. 

 
 

 
 

ફોટો 



 

                                       પરરશિષ્ ટ-િ 

ગજુરાત રાજય સરકારની સેવાઓમાાં / નોકરીઓમાાં તથા  િૈક્ષણણક સાંસ્ થાઓમાાં પ્રવેિ માટે ણિન 
અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગોના ઉમેદવારોએ (Unreserved Economically 

Weaker Sections) અનામત નો લાભ મેળવવા સારૂ આશથિક રીતે નિળા વર્ગા પૈકીના હોવા 
અંરે્ગનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે સા.ન્યા.અ.શવભાર્ગના તા.૬/૫/૨૦૧૬ ના ઠરાવક્રમાાંકઃ 

સિપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ થી નક્કી થયા મજુિનો અરજીનો નમનૂો 
(આ ફોમા નમનુા તરીકે ર્ગણવુાં અને જરૂરી જણાય તો અરજદારની તેમજ સ્ થાશનક પરરથિસ્થશતને 

અનરુૂપ વિારાની મારહતી પણ ફોમામાાં સામેલ કરી િકાિે) 
પ્રશત, 
મામલતદારશ્રી 
.............................. 
................................તાલકુો 
જજલ્ લો.................................. 
શ્રીમાન, 

ગજુરાત રાજય સરકારની નોકરીઓમાાં, િૈક્ષણણક સાંસ્ થાઓમાાં પ્રવેિ વખતે આશથિક રીતે નિળા વર્ગાના 
ઉમેદવાર તરીકે અનામતનો લાભ મેળવવાના હતે ુમાટે મને આશથિક રીતે નિળા વર્ગાનુાં પ્રમાણપત્ર આપવા શવનાંતી છે. 
 

 મારી /મારા શપતાની/કુટુાંિની જરૂરી શવર્ગતો નીચે પ્રમાણે છે. 
૧. અરજદારન ુપરુૂ નામઃ 
૨. રહઠેાણન ુપરુૂ સરનામઃુ 

(ક) વતામાન: 
(ખ) કાયમી: 

       (ર્ગ)  ફોન નાં. / મોિાઇલ નાં 
૩. જન્ મ તારીખઃ....................................., જન્ મસ્ થળ:................................ 
૪.       િમા/ જાશત/ પેટાજાશત: 
૫.       વ્ યવસાય –જૂથઃ 
૬. શપતાન ુપરૂૂ નામઃ 
૭.  શપતાનુાં મળૂ વતન: 
૮.       માતાન ુપરૂૂ નામઃ 
૯.       પશતન ુપરૂૂ નામઃ 
૧૦.     માતા/શપતા દરજજો. (Status of Parent (s)) 
૧૧. જીવનસાથીનો દરજજો. (Status of Spouse) 

 

A.  શપતા/માતાના િાંિારણીય હોદ્ાઓ. ( Constitutional Posts)    

   (૧) હોદ્ો- 
   (૨) હોદ્ો િારણ કયાા તારીખઃ 
   (૩) હોદ્ો છોડયા તારીખ 

  

 

ફોટો 



 

 

B          (૧) શપતા/માતાની સરકારી નોકરી   ( Government Services) 

           (૧) જન્ મ તારીખ 

 (૨) નોકરી/કચેરી 
  (કેન્ ર/રાજય સરકાર) 
  કચેરીનુાં સરનામુાં 
 (૩) હોદ્ો- 
 (૪) પર્ગાર િોરણઃ- 
  (વર્ગીકરણ સરહત જો હોય તો) 

  (૫) જે તે જગ્યા ઉપર શનમણુાંકની તારીખ . 
  (૬) વર્ગા-૧ ની જગ્ યામાાં િીતીની તારીખ અને તે સમયે ઉંમર 

  (જો લાગ ુપડત ુહોય તો.) 
 

(૨) શપતા/માતાની આંતરરાષ્રીય સાંર્ગઠનો  જેવા કે (International Organization e.g.UN,)    
        સાંયકુત રાષ્રો, (UNO) યશુનસેફ ( Unicef) શવશ્ વ આરોગ્ ય સાંર્ગઠનો (WHO) વરે્ગરેમાાં નોકરી. 

(૧) સાંર્ગઠનન ુનામઃ- 
(૨) હોદ્ો- 

 (૩) નોકરીનો સમયર્ગાળો. 
  (તા...................થી  તા....................સિુી)     

 

(૩) શપતા/માતાનુાં મતૃ્ ય ૃ/ કાયમી અિકતતા  (Death/ Permanent Incapacitation) 
 (લાગ ુન પડત ુહોય તો છેકી નાખો) 

(૧)    માતા અથવા શપતા િેમાાંથી કોન ુમતૃ્ ય ુથય ુછે? 

       મતૃ્ યનુી તારીખઃ  
(૨)    અશિકારીને કાયમી અિકતતા ને કારણે નોકરીમાાંથી દૂર કરાયા હોય તો તેની તારીખ:-  
(૩)    કાયમી અિકતતાની શવર્ગતો  
 

C  શપતા/માતાની જાહરે સાહસો/ ખાનર્ગી સાહસ વરે્ગરેમાાં નોકરી.  
(Employment in Public Sector Undertakings / Private sector etc.) 

(૧) (૧) જાહરે સાહસ / સાંસ્ થાન ુનામ તથા સરનામુાં: 
 (૨) જે તે જગ્ યા ઉપર શનમણ ૂાંકની તારીખ : 
 (૩) જન્મ તારીખ :  
 (૪) હોદ્ો : 
 (૫) પર્ગાર િોરણ :  
 (૬)  કુલ વાશર્િક પર્ગાર : 
 (૭) કુટુાંિ ની કુલ વાશર્િક આવક : 
(૨) (૧) ખાનર્ગી સાહસ / સાંસ્ થાન ુનામ તથા સરનામુાં : 
 (૨) જે તે જગ્ યા ઉપર શનમણ ૂાંકની તારીખ : 
 (૩) હોદ્ો: - 
 (૪) પર્ગાર િોરણઃ 
 (૫)  કુલ વાશર્િક પર્ગાર: 
 (૬) કુટુાંિ ની કુલ વાશર્િક આવકઃ 
 



 

D  શપતા/માતાની અિા લશ્ કરી દળો સરહત સિસ્ ત્ર દળોમાાં નોકરી   
( Armed Forces including Para- military Forces) 

 (આમાાં મલુ્ કી જગ્યાઓ િરાવતી વ્ યરકતનો સમાવેિ થતો નથી.) 
(૧)  હોદ્ો :- 
(૨)  પર્ગાર િોરણ: 
(૩)  જગ્યા ઉપર શનમણ ૂાંકની તારીખ: 
(૪)  કુલ વાશર્િક પર્ગાર: 

  (૫)  કુાંટુાંિની કુલ વાશર્િક આવક: 
 

E  શપતા/માતાનો વ્ યવસાયી વર્ગા    (Professional Class) 

 (ઉપરોકત (િી) અને (સી) અને(ડી) માાં 
 આવરી લીિેલ હોય તે શસવાય) 
 અને વેપાર િાંિા અને ઉિોર્ગમાાં રોકાયેલી વ્ યરકતઓ. 
 (૧) વેપાર િાંિો/ઉદ્યોર્ગ: 
  (શવર્ગતો સ્ પષ્ ટ િતાવવી) 
 (૨) વ્ યવસાય- 
 (જેવા કે વકીલ, ડૉકટર, ચાટાડ એકાઉન્ ટન્ ટ, આરકટટેક, આવકવેરા સલાહકાર, નાાંણા સલાહકાર, સાંચાલન 
સલાહકાર, દાાંતના સર્જન, ઇજનેર, કોમ્ ્ યટુર શનષ્ ણાત, રફલ્ મ કલાકારો, રફલ્ મ ક્ષેત્રના અન્ ય વ્ યવસાયીક વ્ યથિક્તઓ, 
લેખકો, નાટયકારો, રમતવીરો, વ્ યવસાયી રમતવીરો, પ્રસાર મા્ યમ ક્ષેતે્ર વ્ યવસાયી વ્ યકશતઓ અથવા તેના જેવા 
દરજજાના અન્ ય કોઇ વ્ યવસાયોમાાં રોકાયેલ વ્ યકશતઓ )  
 

F શમલકત િારણ કરનાર. ( Property Owners) 
      F 1 ખેતી લાયક જમીન િારણ કરનાર  

   (માતા, શપતા અને સર્ગીર િાળકો સરહતની માણલકીની). 
      (૧) ર્ગામન ુનામઃ- 
      (૨) જમીનન ુક્ષેત્રફળ (ચો.મી)- 

      (૩)     (ક)  શસિંણચત શવસ્ તાર(ચો.મી) 
          (શસિંણચત જમીનનો પ્રકાર) 
          (i) 
           (ii) 
            (iii) 
      (ખ)   િીન શસિંણચત શવસ્ તાર(ચો.મી) 
                                         (િીન શસિંણચત જમીનનો પ્રકાર) 
          (i) 
           (ii) 
            (iii)  

(૪) રાજયના ખેત જમીન ટોચ મયાાદા કાયદા હઠેળ 
વૈિાશનક ટોચમયાાદા સામે િારણ કરેલ શસિંણચત 
જમીનના શવસ્ તારની ટકાવારી 

(૫) જો િારણ કરેલ જમીન શસિંણચત અને ણિનશસિંણચત એમ 
િાંને પ્રકારની હોય તો રાજય જમીન ટોચમયાાદા 



 

કાયદા હઠેળ શનયત કરેલી રૂપાાંતરણ પ્ િશતના 
આિારે િારણ કરેલ કુલ શસિંચીત જમીન. 

(૬) કોલમ-૪ માાં દિાાવેલ વૈિાશનક ટોચ મયાાદાના 
સાંદભામાાં િારણ કરેલ કુલ શસિંણચત જમીનની ટકાવારી 
(કોલમ -૫ લક્ષમાાં લીિા સરહત) 

   [ કોલમ (૪), (૫), (૬) મામલતદારથી નીચેની કક્ષાના નરહ તેવા મેહસલૂી અશિકારી ્ વારા પ્રમાણણત કરવાની 
રહિેે] 
 

F 2   વકૃ્ષ િર્ગીચા    ( Plantation) 

  (૧) (i) કોફી-ચા-રિર વરે્ગરે:- 

   (ii) સ્ થળ: 

   (iii) વાવેતરનો શવસ્ તાર: 

  (૨) (i) ફળોના િર્ગીચાઃ- 
         (ii) સ્ થળઃ- 
 (iii) વાવેતરનો શવસ્ તાર 

 

F 3   િહરેી શવસ્ તાર અને િહરેી સમુ ચયમાાંના ખાલી જમીન અને અથવા મકાનો   
       ( Vacant land and/or buildings in urban areas or urban agglomeration.) 

   (૧) શમલ્ કત ન ુસ્ થળ: 
   (૨) શમલ્ કત ની શવર્ગતો/વણાન: 

(૩) કયા ઉપયોર્ગમા લેવામા આવે છે તે.: 
  

G  આવક/ સાંપશત   (Income/ Wealth) 

 (૧) કુટુાંિની તમામ સ્ ત્રોત માાંથી 
  થતી વાશર્િક આવક 

(૨) કરદાતા છે? હા /ના, જો હા તો છેલ્ લા ૩ વર્ાના 
 આવકવેરા પત્રક (Income tax return) ની નકલ રજૂ કરવી 
(૩) સાંપશત-વેરા અશિશનયમ હઠેળ આવરી લેવાયેલા 
 છે.? હા કે ના (જો હોય તો શવર્ગત રજૂ કરવી) 
 

H અન્ ય જરૂરી  શવર્ગતોઃ-(Any  Other necessary information) 

 

 
 

 
 
 

  



 

િાાંહિેરી 
I  હુાં આથી પ્રમાણણત કરૂ છાં કે, હુ ાં અનસુણુચત જાશતઓ, અનસુણુચત જનજાશતઓ અને સામાજીક અને 

િૈક્ષણણક પછાત વર્ગો પૈકીની જાશતઓનો નથી. તેમજ ઉપર દિાાવેલી શવર્ગતો મારી જાણકારી અને માન્ યતા 
મજુિ સાચી છે. તેમજ મારો િીન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગામાાં સમાવેિ થાય છે અને આશથિક 
રીતે નિળા વર્ગાના અનામતના લાભ માટે હક્કદાર છાં. મે રજૂ કરેલ કોઇ પણ મારહતી ખોટી કે અપરૂતી માલમુ 
પડિે અથવા કોઇ અયોગ્ યતા અનામતના લાભ પહલેાાં કે પછી માલમૂ પડિે તો તે સાંજોર્ગોમાાં મારી ઉમેદવારી/ 
શનમણ ૂાંક રદ થવાને પાત્ર છે, તે અને પ્રવતામાન કાયદા અને/અથવા શનયમો હઠેળ મારી સામે પર્ગલા લઇ 
િકાિે તે હુ ાં સમજુ ાં છાં. અમોએ મેળવેલ આશથિક રીતે નિળા વર્ગાનુાં પ્રમાણપત્ર અશિકૃત સત્તાશિકારી ્ વારા 
કોઇપણ સમયે ચકાસણી કરવામાાં આવે અને ખોટુાં સાણિત થાય તો મારો પ્રવેિ/ શનમણુાંક કોઇપણ જાતની જાણ 
કયાા શસવાય અથવા નોટીસ આ્ યા શસવાય રદ થવાપાત્ર છે અને ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળ ખોટુાં 
પ્રમાણપત્ર/ શવર્ગતો રજૂ કરવા િાિતે જે કાયાવાહી હાથ િરવામાાં આવે તે મને િાંિનકતાા છે.  

વધમુાાં હુ ાં /અમો એ પણ િાહિેરી આપીએ છીએ કે શનિાારરત સમયર્ગાળા દરમ્યાન મારા/અમારા 
ઉક્ત માપદાંડોમા કોઇ પણ ફેરફાર થિે તો તેની હુાં/અમો સ્વૈચ્છક જાહરેાત લેણખતમાાં શનયામક્શ્રી(શવકસતી 
જાશત) અને જીલ્લાના નાયિ શનયામક(શવકસતી જાશત)/સમાજ કલ્યાણ અશિકારી(શવકસતી જાશત)ની જાણ હઠેળ 
સાંિ ાંશિત સક્ષમ સત્તાશિકારી સમક્ષ કરીશુાં.  
 

 સ્ થળઃ-                                      આપનો શવશ્વાસ ુ

 તારીખઃ-                                        ઉમેદવારની સહી/- 
                    શપતા  અથવા માતા ની સહી/- 
(નોંિ: ગજુરાત સરકારના િીન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગોના માપદાંડો અને નીશત અંરે્ગના ઠરાવ ક્રમાાંક: 
સિપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ અને ત્યારિાદ થયેલા વખતો વખતના સિુારાની તમામ જોર્ગવાઇઓ 
તથા શનયમો વાાંચી તેમજ સમજીને તે મજુિની શવર્ગતો ભરવાની રહિેે.)  

 



 

પરરશિષ્ ટ-િ નુાં ણિડાણ 
ણિન અનામત કક્ષા ના આશથિક રીતે નિળા વર્ગાના ઉમેદવારોએ પ્રમાણપત્ર મેળવવા 

અંરે્ગ અરજી સાથે રજૂ કરવાના પરુાવાઓ 

 
                                         

૧.  અરજદારના શપતા અને શપતા ન હોય તો માતાન ુ શનયત નમનુાનુાં સોર્ગાંદનામુાં.  
 

૨.  રહઠેાણના પરુાવા તરીકે રેિનકાડા, લાઇટિીલ, મ્ યશુનશસપલ ટેક્ષ િીલ, ચુાંટણી ઓળખકાડા, 
પાનકાડા, ડ્રાઇવીંર્ગ લાયસન્ સ અથવા રહણેાાંક સાણિત કરતા અન્ ય પરુાવા જેમા અરજદારના 
હાલના સરનામાનો ઉલ્ લેખ હોય તે ર્ગમે તે એક.      

 

૩ અરજદારના શપતા/માતાના છેલ્ લા ત્રણ વર્ાના આવકના પરુાવા  
  

(૧) સરકારી નોકરીયાતના રકસ્ સામાાં તેમના કચેરીના વડાન ુઆવક અંરે્ગન ુતથા હોદ્ો 

તેમજ વર્ગા દિાાવત ુાં પ્રમાણપત્ર 

(૨)   િાંિા/ વ્ યવસાયના રકસ્ સામાાં છેલ્ લા ત્રણ વર્ાના ્ન્ કમટેક્ષ રીટનાની નકલ 

(૩) જાહરે સાહસો/ ખાનર્ગી સાહસો, િેન્ ક, એલ.આઇ.સી, યશુનવસીટી, વરે્ગરે નોકરીના 

રકસ્ સામાાં તેમની કચેરીના વડાન ુ આવક દિાાવત ુાં તેમજ હોદ્ો/વર્ગા દિાાવત ુાં 

પ્રમાણપત્ર 

૪ ખેતીની જમીન િારણ કરનારે ૭/૧૨ ના ઉતારાની નકલ રજૂ કરવી. 

૬. િારણ કરેલ સાંપશત્તની સાંપશત્તવેરા િારા હઠેળ (Wealth tax Act) ની રકિંમત (Valuation) 

(સરકાર ્વારા અશિકૃત વેલ્યઅુર પાસેથી સાંપશત્ત આકરણીનુાં પ્રમાણપત્ર/ રીપોટા ) 

 (૧) જરૂર જણાય તેવા જ કેસોમાાં સક્ષમ અશિકારી આવુાં પ્રમાણપત્ર/ રીપોટા  માર્ગી િકિે. 

નોંિ :- શવદ્યાથી/ઉમેદવારને જે િાિત લાગ ુપડતી હોય તેના જ પરુાવા રજૂ કરવાના રહિેે.   

 



 

પરરશિષ્ ટ-િ નુાં ણિડાણ 
પાંચનામ ુ

(૧) પાંચન ુનામ:  
      ઉંમર: 
      િાંિો: 
     રહવેાસી: 
 

(૨) પાંચન ુનામ:  
      ઉંમર: 
      િાંિો: 
     રહવેાસી: 
 આથી અમો નીચે સહી કરનાર ઉપરના નામ સરનામાવાળા પાંચો રૂિરૂ પછુવાથી જાહરે કરી જણાવીએ 
છીએ કે, શ્રી/શ્રીમતી ............................................ રહવેાસી 
સરનામઃુ..........................................................ને અમો જાતે ઓળખીએ છીએ તથા તેઓ આ સ્ થળે છેલ્લા 
...........વર્ાથી રહ ે છે. અમો પાંચો જણાવીએ છીએ કે તેઓનો વ્ યવસાય ........................છે. (નોકરી /િાંિો) 
તેઓએ તેમના પતુ્ર/પતુ્રી નામે...................... ણિન અનામત આશથિક નિળા વર્ગો પૈકીના હોવાનુાં પ્રમાણપત્ર 
મેળવા માટે અરજી કરેલ છે.  

 તેમના કુટુાંિમા નીચ ેજણાવેલ વ્ યરકતઓનો સમાવેિ થાય છે. અને તેમનો વ્ યવસાય નીચે પ્રમાણે છે. 
 

અન ુનાં નામ ઉંમર સાંિિ િાંિો/ 
વ્ યવસાય/ 

નોકરી 
૧   પોતે   

૨   પત્ ની  

 

 ઉપર દિાાવેલ શવર્ગતો સાચી છે. જેની ખાત્રી િદલ અમોએ નીચે સહી કરેલ છે.  

 

 
        

     પાંચોની સહીઃ   ઉમેદવારની સહીઃ  શપતા અથવા માતાની સહી  
                                                                             
(૧)                  
(૨)  

  

તારીખ:                                                              (રૂિરૂ)    
   
સ્ થળ:                                તલાટીની સહીઃ 
    
                
નોંિઃ- સરકારી પ્રાથશમક િાળાના આચાયો, સરકારી/ગ્રાન્ ટ ઇન એઇડ મા્ યશમક િાળા/ ઉ ચતર મા્ યશમક 
       િાળાના આચાયોની રૂિરૂમાાં પાંચનામુાં કરાવેલ હોય તો માન્ ય ર્ગણાિે.                                                    



 

પરરશિષ્ ટ-િ નુાં ણિડાણ 
 

         (રૂ ૨૦/- ના સ્ ટેમ્ પ પેપર સાથેન ુસોર્ગાંદનામ)ુ 
 

ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગાનુાં પ્રમાણપત્ર મેળવવાનુાં સોર્ગાંદનામ ુ

 

 આથી  હુાં  નીચ ે સહી  કરનાર........................................................................................ ઉ.વ. 

આિરે...........................િમા..............િાંિો.......................રહવેાસી....................મારા િમાના સોર્ગાંદ ઉપર 

પ્રશતજ્ઞાપવુાક જાહરે કરૂ છાં કે, અમે અમારા પતુ્ર / પતુ્રી / પાલ્ ય નામે 

.............................................................. માટે    ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગાનુાં 

પ્રમાણપત્ર મેળવા અંર્ગે અરજી કરેલ છે. તે અરજીમાાં અમો તથા અમારા પત્ નીના તથા પશતના વ્ યવસાય 

હોદ્ોો્, વર્ગા, પર્ગારની આવક ખેતીની આવક સાંપશતની આવક જે દિાાવેલી છે, તે ખરી અને સાચી છે. 

ગજુરાત રાજ્ય સરકારના ઠરાવ ક્રમાાંક: સિપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ તા.૦૬/૦૫/૨૦૧૬ થી જાહરે કયાા 

મજુિ અમો ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગા પૈકીના છીએ. 

૧. અમો કે અમારાાં પત્ ની ભારત સરકારના કે રાજય સરકારનો સાંવૈિાશનક હોદ્ો િરાવીએ છીએ/ હોદ્ો 
િરાવતા નથી. ભતૂકાળમાાં આવા સાંવૈિાશનક હોદ્ાઓ િરાવતા હતા /િરાવતા ન હતા.. 

 

૨. અમો કે અમારાાં પત્ ની  ભારત સરકારમાાં કે રાજય સરકારમાાં વર્ગા-૧ ની સીિી ભરતીના અશિકારી 
છીએ અથવા નથી (જે લાગ ુપડત ુહોય તે). ભતૂકાળમાાં આવો હોદ્ો િરાવતા હતા અથવા િરાવતા 
ન હતા. સદરહ ુહોદ્ો િારણ કરતા હોય અને અપાંર્ગ થયેલ નથી / અપાંર્ગ થયેલ છીએ. અમોને કે 
અમારા પત્ નીને હોદ્ા પરથી દૂર કરવામાાં આવેલ છે/ આવેલ નથી  

     
૩. અમો કે અમારાાં પત્ ની ભારત સરકારમાાં કે રાજય સરકારમાાં વર્ગા-૨ માાં સીિી ભરતીના અશિકારી 

છીએ / સીિી ભરતીના અશિકારી નથી. ભતૂકાળમાાં આવો હોદ્ો િરાવતા હતા/ િરાવતા ન હતા. 
સદરહ ુહોદ્ો િારણ કરતા હોય અને અપાંર્ગ થયેલ નથી / અપાંર્ગ થયેલ છીએ. અમોને કે અમારા 
પત્ નીને હોદ્ા પરથી દૂર કરવામાાં આવેલ છે/ આવેલ નથી 

 

૪.  અમો કે અમારાાં પત્ ની ભારત સરકારમાાં કે રાજય સરકારમાાં વર્ગા-૨ ના અશિકારી તરીકે જોડાયેલ 
છીએ/ જોડાયેલ નથી. અમોને ૪૦માાં વરે્ કે તે પહલેા વર્ગા ૧ માાં િીતી મળેલ છે / િીતી મળેલ 
નથી. 

 

૫. અમો કે અમારાાં પત્ ની  જાહરેક્ષેત્રોના ઉપક્રમો (PSU), ખાનર્ગી ઉપક્રમો, એલ.આઇ.સી, િેન્ ક 
યશુનવશસિટી વર્ગેરેમાાં.................. હોદ્ો િારણ કરીએ છીએ / હોદ્ો િારણ કરતા નથી ભતૂકાળમાાં 
આવો હોદ્ો િરાવતા હતા/ િરાવતા ન હતા.        

 



 

૬. અમો કે આમારાાં પત્ ની વ્ યવસાયે દાકતર, વકીલ, ચાટાડ એકાઉનટન્ ટ, આરકટટેક, એન્ જીન્ યરીર્ગ 
 આયકર સલાહકાર, નાણાકીય સલાહકાર, સાંચાલન સલાહકાર, શમડીયા પ્રોફેિન વર્ગેરે જેવા 
 વ્ યવસાયી વર્ગામાાં (Professional Class) સમાવેિ પામીએ છીએ/ વ્ યવસાયી વર્ગામાાં સમાવેિ 
 પામતા નથી 
 

૭. અમો કે અમારાાં પત્ ની વ્ યાપાર િાંિામાાં રોકાયેલ છીએ /રોકાયેલ નથી. 
  

૮. અમો કે આમારાાં પત્ ની શમલીટરી, નેવી, એરફોસામાાં કનાલ કે તેથી ઉપલી કક્ષામાાં હોદ્ો િારણ 
 કરીએ છીએ/ કરતાાં નથી. ભતૂકાળમાાં આવો હોદ્ો િરાવતા હતા/ િરાવતા ન હતા.     
 

૯. અમો કે આમારાાં પત્ ની ખેત જમીન ટોચ મયાાદા િારાથી વિારે ખેતીન જમીન અથવા િાર્ગિર્ગીચા 
િરાવીએ છીએ/િરાવતા નથી. 

 

૧૦. અમો કે આમારાાં પત્ ની િહરેી શવસ્ તારો કે િહરેી સમુ ચયોમાાં ખાલી જમીન અને /અથવા મકાન 
િરાવીએ છીએ/ િરાવતાાં નથી. 

 
૧૧. અમારી સાંપશતની રકિંમત સાંપશતવેરા િારા હઠેળ  (Wealth tax act) થી શનયત કરેલ મકુશત 

મયાાદા કરતા વધ ુનથી /વધ ુછે.   
 

૧૨. અમારી પશત પત્ નીની તમામ સાિનોથી મળીને થતી છેલ્ લા ત્રણ નાણાાંકીય વર્ાની કુલ આવક 
 નીચે મજુિ છે. 
૧૩. અમો અનસુણુચત જાશત, અનસુણુચત જનજાશત અને સામાજીક અને િૈક્ષણણક પછાત વર્ગો પૈકીની 

જાશતના નથી. 
 

  

ક્રમ શવર્ગત નાણાાંકીય 
વર્ા............. 

નાણાાંકીય 
વર્ા........... 

નાણાાંકીય 
વર્ા............ 

૧ પર્ગારની આવક       

૨ વેપાર/િાંિાની આવક    

૩ વ્ યવસાયની આવક    

૪ ખેતીની આવક     

૫ વેલ્ થ ટેક્ષ એકટ મજુિની સાંપશતની 
રકમાંત (રૂ.................)  અને આવક                                        

   

૬ અન્ ય સાિનો(સ્ ત્રોત) માાંથી થતી 
આવક  

   

૭ કુલ આવક     

૮ પ્રમાણપત્ર મેળવવા પાત્ર આવક    

 

 હુાં આથી પ્રમાણણત કરુાં છાં કે ઉપર દિાાવેલી શવર્ગતો મારી જાણકારી અને માન્ યતા 
મજુિ સાચી છે. તેમજ મારો ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગામાાં સમાવેિ થાય છે 



 

અને   ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગાને અનામતના લાભ માટે હકદાર છાં. મેં રજુ 
કરેલ કોઇ પણ મારહતી ખોટી કે અપરૂતી માલમુ પડિે અથવા અનામતના લાભ પહલેાાં કે પછી 
અયોગ્ યતા માલમુ પડિે તો તે સાંજોર્ગોમાાં મારી ઉમેદવારી/શનમણ ૂાંક રદ થવાને પાત્ર છે, તે અને 
પ્રવતામાન કાયદા અને/ અથવા શનયમો હઠેળ મારી સામે કાયદેસર પર્ગલા લઇ િકાિે તે હુાં સમજુ ાં 
છાં. અમોએ મેળવેલ ણિન અનામત કક્ષાના આશથિક રીતે નિળા વર્ગાનુાં  પ્રમાણપત્ર અશિકૃત 
સત્તાશિકારી ્ વારા કોઇપણ સમયે ચકાસણી કરવામાાં આવે અને ખોટુ સાણિત થાય તો મારો 
પ્રવેિ/ શનમણુાંક કોઇપણ જાતની જાણ કયાા શસવાય અથવા નોરટસ આ્ યા શસવાય રદ થવા પાત્ર 
છે, અને ભારતીય ફોજદારી િારા હઠેળ ખોટુ પ્રમાણપત્ર/ શવર્ગતો રજૂ કરવા િાિતે જે કાયાવાહી 
હાથ િરવામાાં આવે તે મને િાંિનકતાા રહિેે.  

વધમુાાં હુ ાં /અમો એ પણ િાહિેરી આપીએ છીએ કે પ્રમાણપત્રની સ્વીકૃતી માટેના શનિાારરત 
સમયર્ગાળા દરમ્યાન મારા/અમારા ઉક્ત માપદાંડોમા કોઇ પણ ફેરફાર થિે તો તેની હુાં/અમો સ્વૈચ્છક 
જાહરેાત શનયામક્શ્રી(શવકસતી જાશત) અને જીલ્લાના નાયિ શનયામક(શવકસતી જાશત)/સમાજ કલ્યાણ 
અશિકારી(શવકસતી જાશત)ની જાણ હઠેળ સાંિ ાંશિત સક્ષમ સત્તાશિકારી સમક્ષ  કરીશ ુ 

 

 

         

તારીખઃ     (અરજદારના માતા/શપતા અથવા કુદરતી વાલીની સહી) 
સ્ થળઃ     (અરજદારની સહી) 
 

 
 

નોંિઃ  (૧)   આ સોર્ગાંદનામ ુઅરજદારશ્રીના શપતા અને શપતા ન હોય તો માતાએ કરવ ુ 
  (૨) આ સોર્ગાંદનામ ુ નમનૂારૂપ છે. સક્ષમ અશિકારી જરૂરી જણાય તો અરજદારની તેમજ 

સ્ થાશનક પરરથિસ્થશતને  અનરુૂપ મારહતી માર્ગી િકિે 

  (૩)   નમનૂા રૂપ સોંર્ગદનામામા લાગ ુન પડતી િાિતોનો ઉલ્ લખે ન કરવો  
  (૪)  લાગ ુન પડતુાં ચેકી નાખવુાં. 
 


