દરે ક ઉમેદવારે નીચે મુજબના ચેકલીસ્ટ પ્રમાણે પોતાના પ્રમાણપત્રો ની દરે ક ટેબલે ચકાસણી કરાવ્યા બાદ પ્રમાણણત
નકલો નો સંપ ૂણણ સેટ અરજીપત્રક સાથે ટેબલ ૭ (સુપર યુઝર) પાસે જમા કરાવવાનો રહેશે. આમ કરવામાં ગફલત
થશે તો વેરરરફકેશન અધુરું રહેશે અને મેરીટ યાદી માં નામ આવશે નરહિઁ, જેની તમામ જવાબદારી જે તે ઉમેદવારની
રહેશે.
ુ ાવાન ુંુ ચેકલિસ્ટ
ઉમેદવારે પ્રમાણપત્રો ની ચકાસણી માટે જરૂરી પર
1.

કન્ફમણ થયેલ અરજીપત્રક ની નકલ

2.

પાસપોટણ સાઇઝ ના ૨ ફોટોગ્રાફ

3.

ધોરણ ૧૦ ની માકણ શીટ

4.

ધોરણ ૧૦ નુ ં ક્રેરિટ સરટિરફકે ટ અથવા શાળા છોિયા નુ ં પ્રમાણપત્ર

5.

ધોરણ ૧૨ ની માકણ શીટ

6.

સ્નાતક કક્ષા ની માકણ શીટ

7.

સ્નાતક કક્ષા નુ ં રિગ્રી સરટિરફકેટ

8.

અનુસ્નાતક કક્ષા ની માકણ શીટ

9.

અનુસ્નાતક કક્ષા નુ ં રિગ્રી સરટિરફકેટ

10. સ્નાતક કક્ષાએ યુનનવનસિરટ ખાતે પ્રથમ આવેલ હોય તો તેના પુરાવા.
11. અનુસ્નાતક કક્ષાએ યુનનવનસિરટ ખાતે પ્રથમ આવેલ હોય તો તેના પુરાવા.
12. M.Phil. ની માકણ શીટ
13. M.Phil. નુ ં નોરટરફકેશન
14. M.Phil. નુ ં રિગ્રી સરટિરફકેટ
15. Ph.D. નુ ં નોરટરફકેશન
16. Ph.D. નુ ં રિગ્રી સરટિરફકે ટ
17. યુ.જી.સી. રે ગ્યુલેશન ૨૦૦૯ મુજબનુ ં પી.એચ.િી કયાણ અંગેન ુ ં યુનનવનસિટી દ્વારા અપાયેલ સરટિરફકેટ.
18. NET કે GSET ના સરટિરફકેટ કે નોરટરફકેશન.
19. સ્કોપ/કોમ્પ્યુટર નશક્ષણ/CCC સરટિરફકે ટ.
20. અનુભવ ના પુરાવા
a. પ ૂણણ સમય ના અનુભવ માટે આચાયણ શ્રી નુ ં પ્રમાણપત્ર તથા નનમણકં ૂ પત્ર
b. ખંિ સમય ના અનુભવ માટે સરકારી આદે શ
21. પ્રકાનશત પુસ્તક )ISBN નંબર સાથે)
22. પ્રકાનશત પેપર ના પુરાવા )ISSN નંબર સાથે)
23. OBC માટે નોન-ક્રીમીલેયર પ્રમાણપત્ર
24. SC અને ST માટે જાતી ના આધાર નુ ં પ્રમાણપત્ર

25. SC, ST કે OBC માં અરજી કરે લ ઉમેદવાર જો ગુજરાત બહારનો હોય તો િોનમસાઈલ પ્રમાણપત્ર.

Every candidate is required to submit complete set of certified copies to Table 7 (Super User)
after duly verified at all the Tables. In case the candidate fails to verify their original documents at
any stage, he/she will be disqualified for further selection process, for which the candidate
himself/herself will be responsible.

Check List for Document Verification
1.

A Copy of Confirmed Application Form

2.

2 Passport Size Photographs

3.

Marksheet of S.S.C..

4.

Credit Certificate of S.S.C or School Leaving Certificate.

5.

Marksheet of Standard H.S.C.

6.

Graduation Marksheet) B.A. કે B.Com.)

7.

Graduation Degree Certificate

8.

Post-Graduation Marksheet) M.A. કે M.Com.)

9.

Post-Graduation Degree Certificate

10. Proof of First Rank in University for Graduation.
11. Proof of First Rank in University for Post-Graduation.
12. M.Phil. Marksheet
13. M.Phil. Notification
14. M.Phil. Degree Certificate
15. Ph.D. Notification
16. Ph.D. Degree Certificate
17. Certificate endorsing Completion of Ph.D as per norms of UGC regulation 2009.
18. NET or GSET Certificate or Notification.
19. SCOPE/Computer Literacy/CCC Certificate.
20. Proofs of Experience
a. Principal’s Certificate & Appointment Letter for Full time.
b. Government Order for Part time.
21. Published Books (With ISBN Number)
22. Proofs of publication of Research Papers (With ISSN Number)
23. Non-creamylayer Certificate for OBC.
24. Cast Certificate for SC & ST.
25. If SC, ST or OBC Applicant is from outside Gujarat, a Domicile Certificate.

