
GUJARAT VIDYAPITH, AHMEDABAD - 380014 

CERTIFICATES TO BE SUBMITTED BY PENSIONER 
 

 
I. Life Certificate 

 

Certified that I have seen the Pensioner Dr./Shri/Smt. …………………………………………………………………………………….. 

holder of Pension Payment Order No./Pensioner No. ………..……………. and that he/she is alive on this date. 

   

 

Signature of Pensioner: 

 

Name: 

Place: 

Date: 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………. 

……………………………………. 

Signature of authorised officer/ 

Verifying officer: 

Date: 

Name: 

Designation:  

Seal: 

 

…………………………………… 

…………………………………...

………………………………..…. 

……………………………..…..…

………..…………………………. 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
I submit herewith additional details as under: 

1. Income Tax Permanent Account Number (PAN) : ………………………………… 

2. Mobile No. : ………………………………… 

3. Date of birth of the Pensioner/Spouse: ………………………………… 

(Proof of Date of Birth attached) 

4. Aadhar No.: ………………………………… 

5. E-mail Address: ………………………………… 

 

Signature of the Pensioner 

Name of the Pensioner:    

Aadhar No.: …………………………………. 

 

 

II. Non Employment Certificate 
 

*I declare that I have not received any remuneration for serving in any capacity in the establishment of the Central Government 

or a State Government or a Government undertaking or from a Local Fund during the period November to Apr il 20……, May to 

October 20…… 

 

*I declare that I have been employed/re-employed in the office of ……………………………………………………………… and was 

in receipt of the following emoluments during the period (to be specified/attached). 

 

*I declare that I have not accepted any employment under any Government outside India or Commercial Employment after 

obtaining/without obtaining sanctioning of the Central Government or a State Government or Gujarat Vidyapith (to be furnished 

by Class I Officer only). 

* Strike out whichever is not applicable 
 

Place: ……………………… 
Date: ……………………… Signature of Pensioner 

III. Certificate of Re-marriage/Non-marriage 

I hereby declare that I am not married/I have not been re-married during the past six months and shall inform the Gujarat 

Vidyapith as soon as I marry/re-marry. 

Place: ……………………… 
Date: ……………………… Signature of Pensioner 

 

I certify to the best of my knowledge and belief that the above declaration is correct. 

 
 

(Signature of authorised officer/Verifying officer) 

Place: ……………………… Name: ……………………… 
Date: ……………………… Designation: ……………………… 

 
 
NOTE: The above certificate(s) is/are to be signed by Gazetted Government Officer / Military Commissioned Officer / Magistrate / 
Sub-registrar / Pensioned Officer / Chairman, Union  Councils / Member of  the Federal or Provincial Assemblies / Manager of 
Nationalised Banks. 

  



ગજૂરાત વિદ્યાપીઠ, અમદાિાદ - 380014 

 પેન્શનર દ્વારા જમા કરાિિાના પ્રમાણપત્રો 
 

l. જીિન પ્રમાણપત્ર 
આથી હ ું પ્રમાણણત કર ું છું કે પને્શનર ડૉ./શ્રીમાન/શ્રીમતી. ………………………………………………………………………………..અત્યારે હયાત છે 

અન ેતમેનો પને્શન ચ કિણી હ કમ નું/પને્શનર નું. ………..……………. છે તથા તઓેએ / તણેીએ આજ રોજ રૂબરૂમાું હાજર થઈન ેઆ પત્રકમાું 

સહી કરી કરી છે તનેી હ ું ખાતરી આપ ું છું. 
 

 
 

પને્શનર ની સહી: 
નામ: 
સ્થળ: 

તારીખ: 

 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
……………………………………... 
……………………………………... 

અવિકૃત અવિકારી / ચકાસણી 
કરનાર અવિકારી ની સહી: 

નામ: 
હોદ્દો: 

તારીખ: 
વસક્કો: 

 
……………………………………..… 
…………………………………..…… 
………………………………..……… 
……………………………..…….…… 
…………..………………………..….. 

િિારાની વિગત: 
નીચ ેમ જબ િિારાની વિગતો હ ું અહીં રજૂ કર ું છું 

1.  આયકાર માટેનો કાયમી ખાતા નું (PAN No.) : ……………………………………... 
2. મોબાઈલ નું.: ……………………………………... 
3. પેન્શનર / જીિનસાથીની જન્મતારીખ: ……………………………………... 
   (જન્મ તારીખનો દાખલો ણબડાણ કરિો) 
4. આિાર નું.: ……………………………………... 
 5. ઈ-મેઈલ : ……………………………………... 

                                                                                                                   પને્શનર ની સહી 
પને્શનરન ું નામ:__________________________________    
આિાર નું.     :__________________________________  
 

ll. નોકરી ન કરતા હોિા અંગેન ું પ્રમાણપત્ર 

*હ ું જાહરે કર ું છું કે નિમે્બર થી એવપ્રલ ૨૦.…., મ ેથી ઓક્ટોબર ૨૦.….. સ િીના સમયગાળા દરવમયાન સિેા આપિા માટે મન ેકેન્ર સરકાર / 

રાજ્ય સરકાર / સરકારના ઉપક્રમો અથિા સ્થાવનક ભુંડોળમાુંથી કોઈપણ ક્ષમતામાું મહનેતાણ ું મળ્ ું નથી.  

*હ ું જાહરે કર ું છું કે હ ું ………………………………………………………… ની ઓફિસમાું નોકરી / િરીથી નોકરી (re-employed) કર ું છું અન ેત ે

સમયગાળા દરવમયાન નીચ ેમ જબના નાણાુંની મન ેપ્રાપ્તત થઈ છે. (ઉલ્લણેખત/ણબડાણ કરિા) 

*હ ું જાહરે કર ું છું કે કેન્ર સરકાર/રાજ્ય સરકાર/ગજૂરાત વિદ્યાપીઠની મુંજૂરી મળેિી/મળેવ્યા વિના મેં ભારતની બહારની કોઈપણ સરકાર હઠેળ 

અથિા િાણણજ્જ્યક સુંસ્થામાું રોજગાર સ્િીકારેલ નથી. (િક્ત િગગ-1 અવિકારી દ્વારા આપિા માટે) 
*જે પણ લાગ  ન પડત ું હોય ત ેચેકી નાખવ ું. 
  સ્થળ :..……………………… 
  તારીખ: ………………....                                     પેન્શનરની સહી 
 

 III. પ ન:લગ્ન/ ણબન-લગ્નન ું પ્રમાણપત્ર 
હ ું જાહરે કર ું છું કે છેલ્લા છ મફહનામાું મારા લગ્ન થયાું નથી / મેં િરીથી લગ્ન (re-married) કયાગ નથી અન ેમારા લગ્ન / િરીથી લગ્ન થતાુંની 
સાથે જ હ ું ગજૂરાત વિદ્યાપીઠન ેજાણ કરીશ. 
સ્થળ: ……………………… 
તારીખ: ………………………      પેન્શનરની સહી 
આથી હ ું જાણ કર ું છું કે ઉપરોક્ત  માફહતી  મારી જાણ મ જબ ખરી છે  
  

(અવિકૃત અવિકારી / ચકાસણી કરનાર અવિકારી ની સહી) 
સ્થળ: ……………………… નામ: ……………………… 
તારીખ: ……………………… હોદ્દો: ……………………… 

 
નોંિ:  આ પ્રમાણપત્રમાું કોઈપણ રાજપવત્રત સરકારી અવિકારી / લશ્કરના અવિકારી / મજેીસ્રેટ / સબ-રજીસ્રાર / સુંઘ પફરષદના અધ્યક્ષ / 
સુંઘીય અથિા પ્રાુંતીય સભા (લોકસભા / વિિાનસભા)ના સભ્ય / રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકના મનેેજરની સહી માન્ય ગણાશ.ે 


