સામા જક અને શૈ

ણક ર તે ૫છાત વગના ઉમેદવારોએ

કરવાના થતાં દ&તાવેજ 'ગે વારં વાર ( ૂછાતા
નં.૧

માણ૫ ોની ચકાસણી માટ! ર"ૂ

)ો (FAQ)

માણ૫ ની ચકાસણી માટ કયા કયા દ તાવેજો ર ૂ કરવાના થાય છે ?

જવાબઃ (૧) ઉમેદવાર! મેળવેલ સામા જક અને શૈ

ણક ર તે ૫છાત વગ4ુ ં 6િત

(ર) ઉમેદવારના ઘોરણ-૧૦ અથવા ઘોરણ-૧ર ના શાળા છોડયા4ુ ં
(૩) ઉમેદવારના િપતા?ીના શાળા છોડયા4ુ ં

માણ૫

માણ૫

માણ૫

(ઉમેદવારના િપતા અિશ

ત

હોય તો તેમની જAમ તાર ખ, જAમ &થળ અને 6િત દશાવતા અAય (ુરાવા ર"ૂ કરવા
અને તેની િવગતો ફોમના Eમ ૧૩ માં દશાવવી )
નં.ર ઉમેદવારના િપતા$ ંુ તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હલા$ ંુ શાળા છોડયા$ ંુ

માણ૫

એટલે 0ંુ ?

જવાબઃ ઉમેદવારના િપતા તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હ!લા શાળામાં દાખલ થયા હોય અને તે વખતે તેમની
જAમ તાર ખ, જAમ &થળ અને 6િત તેમાં નKઘાયેલ હોય અને જAમ &થળ Lુજરાત હોય
તેM ુ ં

માણ૫ . અથાત તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હ!લા શાળામાં દાખલ થતી વખતે ઉકત બાબતો

નKઘાયેલ હોય તેM ુ ં શાળા છોડયા4ુ ં
નં.૩

માણ૫ .

જો ઉમેદવારના િપતા તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હલા શાળામાં દાખલ થયેલ હોય અને તે

વખતે 4િત, જ6મ તાર7ખ અને જ6મ થળ ન8ઘાયેલ હોય ૫રં : ુ ;યારબાદ તેઓએ શાળા
બદલેલ હોય અને છે >લે બદલેલી શાળામાં દાખલ થયાની તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫છ7ની હોય તો
0ંુ કર??ંુ
જવાબઃ આવા Oક&સામાં નવી શાળા છોડયાના

માણ૫ માં શાળામાં દાખલ થવાની તાર ખ નવી

શાળામાં દાખલ થયા Pુજબની હોય તે &વાભાિવક છે . આ ઉમેદવાર! તેમના િપતા તે ( ૂવR
S શાળામાં દાખલ થયેલ હતાં, તે શાળા છોડયા સમય4ુ ં માણ૫

ર"ૂ કરવા4ુ ં રહ! અથવા

તે શાળામાં તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હ!લાં દાખલ થયેલ હતાં તે શાળામાંથી 6િત, જAમ તાર ખ
અને જAમ &થળ નKઘાયેલ હોય તેM ુ ં

માણ૫

લેવા4ુ ં થાય.

નં.૪ ઉમેદવારના િપતા અિશ@Aત હોય અથવા તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હલા શાળામાં દાખલ થયેલ
ન હોય તો 0ંુ કર? ંુ ?
જવાબઃ આ Oક&સામાં ઉમેદવારના દાદા, ૫રદાદા, કાકા, ફોઇ વગેર! પૈક કોઇ એક િપU ૃ૫ 4ુ ં
શાળા છોડયા4ુ ં

માણ૫

ર"ૂ કરવા4ુ ં રહ!. ઉ૫રાંત તેઓનો ઉમેદવાર સાથેનો સંબઘ
ં

દશાવUુ ં પેઢ નાPુ ં ર"ૂ કરવા4ુ ં રહ!. Sથી ઉમેદવાર તેમના પૌ , ભ ી6,

પૌ

છે , તેમ

સા બત થાય.
નં.૫ ઉમેદવારના િપતા, દાદા, ફોઇ, કાકા વગે ર$ ંુ તા.૧.૪.૧૯૭૮ E ૂવF$ ંુ શાળામાં દાખલ
થયા Gગે $ ંુ શાળા છોડયા$ ંુ

માણ૫

ન હોય તો 0ંુ કર? ંુ ?

જવાબઃ આ Oક&સામાં 6િત (ુરવાર કરતાં અAય સરકાર ર! કડ આઘાર ત (ુરાવા Sમ ક!, જમીન
મકાનના દ&તાવેજ, જમીન 'ગેના મહ!Z ૂલી આઘારો તથા અAય સરકાર ૫

[યવહાર,

નોOટસ, Z ૂચના વગેર! (ુરાવા ર"ૂ કરવાના રહ!.
ુ રાતના J ૂળ વતની ન હોય ૫રં : ુ તેમના િપતા તા.૧.૪.૧૯૭૮ ૫હલાથી
નં.૬ ઉમેદવાર Iજ
ુ રાતમાં કાયમી વસવાટ ઘરાવતા હોય તે માટ કયા Eર
ુ ાવા ર ૂ કરવાના થાય ?
Iજ
જવાબઃ P ૂળ Lુજરાત રાજયના વતની ન હોય તેવા અAય રાજયોમાંથી &થળાંતર થયેલા
ઉમેદવારના Oક&સામાં તેઓના િપતા / દાદા

સીઘી લીટ ના વડવાઓ તા.૧.૪.૧૯૭૮

૫હ!લાથી Lુજરાત રાજયમાં કાયમી વસવાટ ઘરાવે છે તે (ુરવાર થાય તેવા ર! શનકાડ,
મતદાર યાદ , નોકર , ઘંઘા, વેરા, &થાવર િમલકતની ખર દ-વેચાણ ક! મા લક 'ગેના
(ુરાવા અથવા અAય સરકાર ર! કડ આઘાOરત (ુરાવા ર"ૂ કરવાના રહ!.

