અનુસૂિચત �િતના ઉમેદવારોના �િત �માણપત્રની ચકાસણી / ખરાઈ કરવા માટે ના જરૂરી આધારપુરાવાઓની યાદી (ચેકલીસ્ટ)

૧
૨
૩
૪

૫
૬
૭

ઉમેદવારનું શાળા છોડયાનું અસલ / નકલ �માણપત્ર.
ઉમેદવારના િપતાનું શાળા છોડયાનું અસલ / નકલ �માણપત્ર.
ઉમેદવારના ભાઈ / બહે નના શાળા છોડયાના અસલ/નકલ �માણપત્રો.
અનુસૂિચત �િત કલ્યાણ ખાતાના સક્ષમ અિધકારીશ્રી પાસેથી મેળવેલ ઉમેદવારનું અનુસૂિચત
�િતનું પેટા જ્ઞાિતની સ્પ�તાવાળું અસલ / નકલ �િત �માણપત્ર – અિધકારીની સહી / િસકકા
સાથેનું.
ઉમેદવારના િપતાનું અનુસૂિચત �િતનું અસલ/નકલ �માણપત્ર.
ઉમેદવારના ભાઈ બહે નના અનુસૂિચત �િતના અસલ / નકલ �માણપત્રો.

અનુસૂિચત �િતના સંબંિધત ઈસમ / સભ્ય અગરતો તેના િપતા / �િપતા / વડવાઓ, અન્ય
રાજ્યમાંથી સ્થળાંતર કરી ગુજરાત રાજયમાં વસવાટ કરતા હોય તેવા િકસ્સામાં તા.૨૬/૧/૧૯૫૦
અને �ેસીડે ન્સીયલ ઓડર્ ર તા.૧૦/૮/૧૯૫oથી બહાર પડયાની તારીખે અથવા તે પહે લા ગુજરાત
રાજયમાં કાયમી વસવાટ ઘરાવતા હોય તેવા રે વન્યુ રે કડર્ આઘા�રત પુરાવાઓની અસલ તથા
�માિણત નકલ.
૮ અનુસૂિચત �િતના સંબંિધત ઈસમ / સભ્ય અગરતો તેના િપતા / �િપતા / વડવાઓ
મહારા�ર્ માંથી સ્થળાંતર કરી ગુજરાત રાજયમાં વસવાટ કરતાં હોય તેવા િકસ્સામાં તા.૦૧/૦૫/૧૯૬૦
પહે લાં એટલે કે મુંબઈ રાજય વખતે ગુજરાતમાં સ્થાયી થયેલા હોય તેવા રે વન્યુ રે કડર્ આધા�રત
પુરાવાઓની અસલ તથા �માિણત નકલ.
૯ િપતા અભણ હોય તેવા િકસ્સામાં દાદા, મોટાબાપા, કાકા, ફોઇ પૈકી કોઈ એકનો �િત પુરવાર
થાય તેવો અસલ દસ્તાવેજ અને પેઢીનામું (નમુનો સામેલ છે )
૧૦ રે શનકાડર્ અસલ / નકલ.
૧૧ ઉમેદવારે તથા ઉમેદવારના િપતાએ � શાળા છોડયાના �માણપત્રો ડુ પ્લીકે ટ મેળવેલ હોય
તો આ સાથે સામેલ િનયત નમુના મુજબનો �ાથિમક શાળાના વયપત્રકનો ઉતારો રજુ કરવો.
૧૨ ઉમેદવારની, ઉમેદવારના િપતાની તથા ઉમેદવારના ભાઇ-બહે નની અટક અલગ-અલગ હોય તો તે
અંગેનું ગેઝેટ તથા સોગંદનામુ તથા િપતાનું કબુલાતનામુ.

ુ ો)
પ્રાથમિક શાળાના વયપત્રકનો ઉતારો (નમન
આથી

પ્રિાણપત્ર

આપવાિાાં

........................................................રહેવાસી

આવે
ગાિ

છે

કે ,

શ્રી

/

................................................

કુ .
તા.

............................... જિ. ........................ તે અત્રેની શાળાિાાં અભ્યાસ કરે છે . / કરતાાં હતા.
ુ બ નીચે પ્રિાણે મવગતો છે .
જેિની શાળાના વય પત્રક મિ
શાળા સ્થાપના વર્ષ :
શાળાન ાંુ નાિ

:

િનરલ રજીસ્ટર નાં.

:

વર્ષ

:

મવદ્યાથીન ાંુ નાિ

:

જામત / પેટા જામત

:

ધિષ

:

િન્િ સ્થળ

:

િન્િ તારીખ

:

છે લ્લી કઈ શાળાિાાં અભ્યાસ કયો
તે શાળાન ાંુ નાિ તથા ધોરણ

:

શાળાિાાં દાખલ થયેલ તારીખ

:

શાળા છોડ્યાન ાંુ કારણ

:

શાળા છોડ્યાની તારીખ

:

ઉપરોક્ત હકીકત શાળાના રે કડ્ષ ઉપરથી ખરાઈ કરીને આપેલ છે . મ ૂળ રે કોડ્ષ િાાં જે
મવગતો છે તેનો ઉતારો કરી આપેલ છે . તેિાાં કોઈ જાતના ફેરફાર કરવાિાાં આવેલ નથી તેની
િેં ચકાસણી કરી છે .

શાળાનો જાવક નાં :
તારીખ :
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શાળાનો મસક્કો

આચાયષની સહી
અને મસક્કો

ુ ો)
પેઢીનામ(ાંુ નમન
પરદાદા
દાદા

ઉિેદવારના મપતા

ઉિેદવાર
ઉપર લખાવેલ શ્રી ................................................................. રહે ........................................... તાલકુ ો .......................... જિલ્લો
ુ બન ાંુ છે અને તેિાાં દશાષ વેલ વારસદારો સાચા છે અને મસવાય બીજુ ાં કાયદે સરન ાંુ કોઈ
...................... નાન ુ પેઢીનામ ાંુ િારા લખાવ્યા મિ
વારસદાર રહેત ાંુ નથી. જે બરાબર છે .
ુ બન ાંુ છે . જે વાાંચી સિજી સહી કરી છે .
ઉપરોક્ત લખાવેલ પેઢીનામ ાંુ િારા લખાવ્યા મિ
પાંચોની સહી
(૧)
(૨)
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તલાટી-કિ-િાંત્રીશ્રીની
સહી અને મસક્કો

