
પાચં મા ં ોિવઝનલ લી ટમા ંસામેલ ઉમેદવારોએ નીચે દશાવેલ થળ તેમજ તાર ખ અને 

સમય દર યાન ડો મેુ ટ વેર ફ કશન માટ હાજર રહવા જણાવવામા ંઆવે છે. 
 

નીચે દશાવેલ ડો મેુ સ ઓર નલ તેમજ સે ફ એટ ટડ કોપી સાથે આવવા ુ ંરહશે. 
 

1. Online application Form along with Two recent passport size photographs should 
be affixed on the application form. 

2. Self Attested copy of  
 School Leaving Certificate.  
 Mark sheets of final year of Graduation/or last two Semesters of Graduation 

Certificate issued by College/University. 
 Certificate from the Institute/ University mentioning percentage marks 

obtained in case grading system is in place. 
 Degree Certificate. 
 Caste (SC/ST/SEBC) Certificate/EWS Certificate / Disability Certificate (if 

applicable). 
 

3. Valid Caste (Roster Category) Certificate of Reserved category of Gujarat State only 
will be considered. 

 

4. In case of SEBC candidates, Valid Non Creamy Layer Certificate issued in Gujarati 
- પ રિશ ટ “ક”/ પ રિશ ટ -૪ ( જુરાતી) by the Competent Authority of Gujarat State. 

 
 

5. In case of EWS candidates, submit valid as per resolution 
No.E.W.S./122019/45903/A Dtd.23.01.19 & Dtd.25.01.19 for prescribe format (in 
English “Annexure – KH” or in Gujarati - પ રિશ ટ “ગ”) Certificate issue by the 
Competent Authority of Gujarat State. 

 

6. In case of Persons with Disabilities Candidates, Valid Certificate of Civil Surgeon 
required. (showing % of Disability) 

 

 

7. In case of Dependent of Retired Employee, Relieving Order or Certificate issued to 
the employee should be attached. 

 

8. In case of Widow Applicant, copy of death certificate of the deceased husband 
should be attached.  

 

9. NOC from present employer (If applicable).  
 

10. Domicile certificate. (If applicable). 
 
 

11. Identification Proof (Voter ID / Pan Card/  Aadhar Card / Driving License etc).  
 

12. Residential Address Proof (Voter ID / Aadhar Card / Electricity Bill / Telephone Bill 
/ Ration Card, etc).  
 

 
 
 



 
 

મ 
પાચં મા ં ોિવઝનલ 

લી ટ ના અ ુ મ ન.ં 
ડો મેુ સ સબમીટ કરવા ુ ં થળ અને સરના ુ ં

ડો મેુ સ 

સબમીટ 

કરવાની તાર ખ 

અને સમય 

૧ ૧ થી ૨૩ 

કો ફર સ હોલ, ૩-જો માળ, 

“પિ મ જુરાત વીજ સેવા સદન”  

કોપ રટ ઓફ સ, પી વીસીએલ, નાનામવા મેઈન રોડ, 

લ મીનગર, રાજકોટ  

૨૮.૦૨.૨૦૨૨ 

સોમવાર 

સવાર  

૧૧:૦૦ થી 

૦૨:૦૦ 

 
૨ ૨૪ થી ૪૬ 

કાડા િવભાગ, 

“પિ મ જુરાત વીજ સેવા સદન”  

કોપ રટ ઓફ સ, પી વીસીએલ, નાનામવા મેઈન રોડ, 

લ મીનગર, રાજકોટ 
 


