
સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના પ્રમાણપત્રની િકાસણી માટે ઉમેદિારે
ધિગતો રજૂ કરિા અંગે ધ્યાને લેિાની સિૂનાઓ

૧. તિયિ િમિુાિા ફોમગમા ં તિગિો ભરી. સહી કરી િે ફોમગ િેમા ં સામેલ રાખિા જણાિેલ છે િેિા 
આધારોિી સ્િપ્રમાણણિ િકલો સહહિ, જે ખાિાિી જગ્યા માટે પસદંગી થયલે હોય િ ે ખાિા 
મારફિ રજુ કરિાનુ ંરહશેે.

૨  સામાજજક અિે શકૈ્ષણણક રીિે પછાિ િગગ અંગેિા જાતિ પ્રમાણપત્રિી ચકાસણી માટે ઉમેદિારે 
રજુ કરિાપાત્ર આધાર- પરુાિા.
(૧) ઉમેદિારે મેળિેલ સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગનુ ંજાતિ પ્રમાણપત્ર.

(૨) ઉમેદિારિા ધો,અથિા ૧૦ અથિા ધો. ૧૨ િા શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર.
(3) ઉમેદિારિા તપિાશ્રીિા શાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર. (ઉમેદિારિા તપિા અતશણક્ષિ હોય

િો િેમિી જન્મ િારીખ, જન્મ સ્થળ અિે જાતિ દશાગિિા અન્ય પરુાિા રજુ કરિા અિે
િેિી તિગિો ફોમગિા ક્રમ ૧૩ મા ંદશાગિિી )

(૪) ઉમેદિારિી સામાજીક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગિી જાતિ/પેટા જાતિ પરુિાર થિી 
હોય િેિા આધારો જેમકે કાકા/ ફોઇ/ દાદા/ પરદાદા જેિા તપતપૃક્ષિા સબંધંીઓ પૈકી  
કોઇનુ ંશાળા છોડયાનુ ંપ્રમાણપત્ર અથિા જમીિ, મકાિ કે અન્ય સરકારી વ્યિહાર માટે  
કરેલ કાગળો કે જેમા ંજાતિ, પેટા જાતિિી િોંધ િા.૧/૪/૭૮ પહલેાથંી થયલેી હોય િેિા 
આધારો. (આિા આિાર- પ રાિાની ધિગત ફોમગના ક્રમ ૧૩ માાં દશાગિિી )

(૫)  મળૂ ગજુરાિ રાજયિા િિિી િ હોય િિેા અન્ય રાજયોમાથંી સ્થળાિંર થયેલા 
ઉમેદિારિા હકસ્સામા ંિેઓિા તપિા/ દાદા, સીધી લીટીિા િડિાઓ િા.૧/ ૪/ ૧૯૭૮ 
પહલેાથી ગજુરાિ રાજ્યમા ંકાયમી િસિાટ ધરાિે છે િે પરુિાર થાય િેિા રેશિકાડગ,  
મિદાર યાદી, િોકરી, ધધંા, િેરા, સ્થાિર તમલકિિી ખરીદ-િેચાણ કે માણલકી અંગેિા  
પરુાિા અથિા અન્ય સરકારી રેકડગ આધારીિ પરુાિા. (આિા આિાર- પ રાિાની ધિગત 
ફોમગના ક્રમ ૧૪(ડ)માાં દશાગિિી )

(૬)  સામાજીક અિે શકૈ્ષણણક રીિે પછાિ િગગિી જાતિ પરુિાર થાય િેિા અગત્યિા 
ProbativeValue ધરાિિા અન્ય જે કોઇ આધાર/ પરુાિા હોય િે.

(૭) જાતિિા સમથગિમા ંતપિરાઇ ભાઇ/બહિે/ કાકા/ ફોઇ/ દાદા/ પરદાદાિા પરુાિા રજુ કયાગ
હોય િો િેમિી સાથે ઉમેદિારિો તપતપૃક્ષે સબંધં પરુિાર કરિા માટે પેઢીિામુ ંઅિે  
િેિા સમથગિિા આધારો. (આિા આિાર- પ રાિાની ધિગત ફોમગના ક્રમ ૧૩ માાં દશાગિિી)

૩. કોઇ હકસ્સામા ં અસલ આધારો િેરીફીકેશિ માટે રૂબરૂ રજૂ કરિા જણાિિામા ં આિે િો તિયિ 
િારીખ અિે સમયે રૂબરૂ ઉપસ્સ્થિ થિાનુ ંરહશેે.

૪. ઉમેદિાર દ્વારા જે કોઇ આધાર-પરુાિા રજૂ કરિામા ં આિે િેિી પ્રાથતમક ચકાસણી થયા બાદ 
જરૂર જણાય િેિા હકસ્સામા ં િધારાિા આધાર-પરુાિા રજૂ કરિા સચૂિિામા ં આિે િો ઉમેદિારે 
િધ ુઆધાર-પરુાિા (રૂબરૂ અથિા ટપાલ મારફિ, જે રીિે જણાિિામા ંઆિે િે રીિે) રજૂ કરિાિા 
રહશેે.
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