(સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ, સચિિાલય, ગાાંિીનગરના પરરપત્ર ક્રમાાંકઃ સશપ/૧૨૨૦૨૨/૮૩૬૫/અ
તા.૨૫/૦૨/૨૦૨૨ ન ાં બીડાણ)

સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના પ્રમાણપત્રની િકાસણી માટે ઉમેદિારે રજૂ કરિાની
થતી ધિગતોન ાં ફોમગ

(ફોમગ ભરતા પહેલા ફોમગ સાથેની સિનાઓ અિશ્ય િાાંિિી)

પ્રતિ,

તિયામકશ્રી,
તિયામક તિકસિી જાતિ કલ્યાણિી કચેરી,

બ્લોક િં. ૪/૩, ડૉ. જીિરાજ મહેિા ભિિ,
ગુજરાિ રાજ્ય, ગાંધીિગર

ધિષય :- સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગના પ્રમાણપત્રની િકાસણી બાબત
શ્રીમાિ સાહેબ,

રાજ્ય સરકારશ્રી હેઠળિા …………………………………………………………………… તિભાગ/ ખાિા હેઠળિી

(હોદ્દો) ....................................................................... િી જગ્યા ઉપર ભરિી સંદભે મેં રજુ કરે લ મારા
…………...................................જાતિિા સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગિા પ્રમાણપત્રિી ચકાસણી માટે
મારી િીચે મુજબ તિગિો અિે આધારો રજુ કરૂ છં.
૧

ઉમેદિારનુ ં પુરૂં િામ

:

૨

ઉમેદિારિા તપિાનુ ં પુરૂિ
ં ામ

:

૩

હાલનુ ં સરિામું

(પુરૂં સરિામું પીિ કોડ િંબર સહહિ

:

દશાગિવુ)ં
૪

કાયમી સરિામું
(પુરૂં સરિામું દશાગિવુ)ં

:

૫

ઉમેદિારિી જાતિ

:

૬

મ ૂળ િિિ

ગામ............................િાલુકો.........................
:
જજલ્લો........................રાજય............................

૭

ઈ-મેઈલ એડ્રેસ

૮

સંપકગ માટે મોબાઈલ િંબર/

૯

ઉમેદિારિા સામાજજક અિે શૈક્ષણણક

ટેલીફોિ િંબર

રીિે પછાિ િગગિા પ્રમાણપત્ર િંબર
િારીખ

:
:

:

(િકલ સામેલ રાખિી)
(પાછળ)

૧૦

અગાઉ અન્ય જગ્યા માટેિી ભરિી સંદભે આ જાતિ પ્રમાણપત્રિી તિયામક,
તિકસિી જાતિ કલ્યાણિી કચેરી ખાિે ચકાસણી કરાિેલ છે ?

(હા / િા)

જો ચકાસણી કરાિેલ હોય િો :(અ) િેિી જગ્યાિો હોદ્દો અિે

:

તિભાગ/ ખાિાિી તિગિ

(બ) ચકાસણી કરાવ્યાિો માસ/ િર્ગ
( આ બાબિિા પત્રિી િકલ

:

સામેલ રાખિી)
૧૧

ઉમેદિારિા શાળા છોડયાિા
પ્રમાણપત્રિા િંબર િારીખ

:

(િકલ સામેલ રાખિી)
૧૨

ઉમેદિારિા તપિા તશણક્ષિ હોય િો

િેમિા શાળા છોડયાિા પ્રમાણપત્રિા :
િંબર િારીખ (િકલ સામેલ રાખિી)

૧૩

િા.૧/ ૪/ ૧૯૭૮ પહેલાિા જાતિ અિે િિિ અંગેિા અન્ય જે પુરાિા હોય િે. :
(િકલ સામેલ રાખિી)
ક્રમ

જેિો પુરાિો/પ્રમાણપત્ર
હોય િેમનુ ં પુરૂં િામ

પુરાિાિી તિગિ

પુરાિાિા

દસ્િાિેજ,

ઇસ્યુ િારીખ

(એલ.સી.,

હક્કપત્રકિી િોંધ

િંબર/

જેિો પુરાિો

િેિો ઉમેદિાર

િગેરે જે હોય િે)
૧
૨
૩
૪
૫
૧૪

જો ઉમદિારિા તપિા/દાદા અન્ય રાજ્યમાંથી ગુજરાિમાં આિીિે િસ્યા હોય િો,
( મ ૂળ ગુજરાિ રાજયિા િિિીિા હકસ્સામાં આ તિગિો જરૂરી િથી)
(અ)

મ ૂળ િિિિી તિગિ :ગામ :
િાલુકો :
જજલ્લો :
રાજ્ય :

(બ)

તપિા કે દાદા પૈકી કોણ ગુજરાિ રાજ્ય ખાિે આિીિે

(ક)

કયા િર્ગથી ગુજરાિ રાજ્ય ખાિે આિીિે િસ્યા છે . :

િસ્યા છે :

રજૂ કરે લ છે
સાથે સબંધ

(ડ)
ક્રમ

ગુજરાિમાં કાયમી િસિાટિા સમથગિમાં પુરાિાઓ : (િકલ સામેલ રાખિી)
જેિો પુરાિો/પ્રમાણપત્ર હોય િેમનુ ં

પુરાિાિી

પુરાિાિા

જેિો પુરાિા રજૂ

પુરૂં િામ

તિગિ

િંબર/

કરે લ છે િેિો

િારીખ

ઉમેદિાર સાથે
સબંધ

૧
૨
૩
૪
અમારા દ્વારા રજુ કરિામાં આિેલ ઉક્િ તિગિો અિે આધાર-પુરાિા સાચા છે , િેમાં કોઇપણ

પ્રકારિા સુધારા-િધારા કે ફેરફાર કરિામાં આિેલ િથી, િેિી આથી બાંહધ
ે રી આપીએ છીએ. ભતિષ્યમાં
આ તિગિો કે પુરાિા ખોટા પુરિાર થશે િો િે અંગેિી જિાબદારી અમારી રહેશે.

િારીખ :

ઉમેદિારિી સહી : .................................

સ્થળ :

સાંબધાં િત ખાતા/કિેરીના અધિકૃત કરે લા અધિકારીન ાં પ્રમાણપત્ર
આથી પ્રમાણણિ કરિામાં આિે છે કે ઉમેદિારશ્રી/શ્રીમિી/ કુ . .................................................

એ આ ફોમગ સાથે જે આધાર- પુરાિાિી િકલો રજુ કરે લી છે િે િમામિી િેિા અસલ

(Original)

પત્રો/દસ્િાિેજો સાથે ચકાસણી કરિામાં આિી છે અિે િે બરાબર જણાયેલ છે . રજુ થયેલ િકલોમાં કોઇ
િફાિિ કે સુધારા- િધારા થયેલા જણાયેલ િથી.

િારીખ :
સ્થળ :

અતધકૃિ અતધકારીિી સહી : ...................................................
અતધકારીનુ ં િામ અિે હોદ્દો: ...................................................
કચેરીિો તસક્કો

:

(નોંિ : ઉમેદિાર િરફથી કોઇ ચોકકસ અસલ ( Original) પત્રો/દસ્િાિેજો રજુ થયેલ િ હોય અથિા િફાિિ જણાયેલ
હોય િો િેિી સ્પષ્ટ તિગિો આ પ્રમાણપત્રમાં જણાિિી)
............................................................................................................................. ........................................

(પાછળ)

સામાજિક અને શૈક્ષચણક રીતે પછાત િગગ ના પ્રમાણપત્રની િકાસણી માટે ઉમેદિારે
ધિગતો રજૂ કરિા અંગે ધ્યાને લેિાની સ ૂિનાઓ
૧.

તિયિ િમુિાિા ફોમગમાં તિગિો ભરી. સહી કરી િે ફોમગ િેમાં સામેલ રાખિા જણાિેલ છે િેિા
આધારોિી સ્િપ્રમાણણિ િકલો સહહિ, જે ખાિાિી જગ્યા માટે પસંદગી થયેલ હોય િે ખાિા

૨

મારફિ રજુ કરિાનુ ં રહેશે.

સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગ અંગેિા જાતિ પ્રમાણપત્રિી ચકાસણી માટે ઉમેદિારે
રજુ કરિાપાત્ર આધાર- પુરાિા.
(૧)

ઉમેદિારે મેળિેલ સામાજજક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગન ુ ં જાતિ પ્રમાણપત્ર.

(3)

ઉમેદિારિા તપિાશ્રીિા શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર. (ઉમેદિારિા તપિા અતશણક્ષિ હોય

(૨)

(૪)

ઉમેદિારિા ધો,અથિા ૧૦ અથિા ધો. ૧૨ િા શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર.

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

ઉમેદિારિી સામાજીક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગિી જાતિ/પેટા જાતિ પુરિાર થિી
હોય િેિા આધારો જેમકે કાકા/ ફોઇ/ દાદા/ પરદાદા જેિા તપત ૃપક્ષિા સંબધ
ં ીઓ પૈકી

કોઇનુ ં શાળા છોડયાનુ ં પ્રમાણપત્ર અથિા જમીિ, મકાિ કે અન્ય સરકારી વ્યિહાર માટે

કરે લ કાગળો કે જેમાં જાતિ, પેટા જાતિિી િોંધ િા.૧/૪/૭૮ પહેલાંથી થયેલી હોય િેિા
(૫)

આધારો. (આિા આિાર- પરાિાની ધિગત ફોમગના ક્રમ ૧૩ માાં દશાગિિી )

મ ૂળ ગુજરાિ રાજયિા િિિી િ હોય િેિા અન્ય રાજયોમાંથી સ્થળાંિર થયેલા

ઉમેદિારિા હકસ્સામાં િેઓિા તપિા/ દાદા, સીધી લીટીિા િડિાઓ િા.૧/ ૪/ ૧૯૭૮
પહેલાથી ગુજરાિ રાજ્યમાં કાયમી િસિાટ ધરાિે છે િે પુરિાર થાય િેિા રે શિકાડગ ,
મિદાર યાદી, િોકરી, ધંધા, િેરા, સ્થાિર તમલકિિી ખરીદ-િેચાણ કે માણલકી અંગેિા

પુરાિા અથિા અન્ય સરકારી રે કડગ આધારીિ પુરાિા. (આિા આિાર- પરાિાની ધિગત
(૬)
(૭)

ફોમગના ક્રમ ૧૪(ડ)માાં દશાગિિી )

સામાજીક અિે શૈક્ષણણક રીિે પછાિ િગગિી જાતિ પુરિાર થાય િેિા અગત્યિા
ProbativeValue ધરાિિા અન્ય જે કોઇ આધાર/ પુરાિા હોય િે.

જાતિિા સમથગિમાં તપિરાઇ ભાઇ/બહેિ/ કાકા/ ફોઇ/ દાદા/ પરદાદાિા પુરાિા રજુ કયાગ
હોય િો િેમિી સાથે ઉમેદિારિો તપત ૃપક્ષે સંબધ
ં પુરિાર કરિા માટે પેઢીિામું અિે

િેિા સમથગિિા આધારો. (આિા આિાર- પરાિાની ધિગત ફોમગના ક્રમ ૧૩ માાં દશાગિિી)

૩.

કોઇ હકસ્સામાં અસલ આધારો િેરીફીકેશિ માટે રૂબરૂ રજૂ કરિા જણાિિામાં આિે િો તિયિ

૪.

ઉમેદિાર દ્વારા જે કોઇ આધાર-પુરાિા રજૂ કરિામાં આિે િેિી પ્રાથતમક ચકાસણી થયા બાદ

િારીખ અિે સમયે રૂબરૂ ઉપસ્સ્થિ થિાનુ ં રહેશે.

જરૂર જણાય િેિા હકસ્સામાં િધારાિા આધાર-પુરાિા રજૂ કરિા સ ૂચિિામાં આિે િો ઉમેદિારે

િધુ આધાર-પુરાિા (રૂબરૂ અથિા ટપાલ મારફિ, જે રીિે જણાિિામાં આિે િે રીિે) રજૂ કરિાિા
રહેશે.

----૦----

