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સામાજિક અન ેશકૈ્ષજિક રીત ેપછાત વર્ગના પ્રમાિપત્ર અરં્ ેવારવંાર પછૂાતા પ્રશ્નો (FAQS) 

 

 

૧. સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગન ં પ્રમાિપત્ર કયા લાભો મેળવવા ઉપયોર્ી છે?  

(અ) ર્ િરાત રાજ્ય સરકાર હેઠળની સરકારી કચેરીઓ, રાજ્ય સરકારના જાહેર સાહસો, ગ્રાન્ટ ઇન 

એઇડ સંસ્થાઓ હેઠળની નોકરીઓમાં સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ માટેની અનામતના 

હેત  માટે  

(બ) ર્ િરાત રાજ્યની શૈક્ષજિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશમાં અનામતના હેત  માટે  

(ક) જવજવધ કક્ષાની ચૂંટિીઓ કે િેમાં સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ માટે અનામતની 

િોર્વાઇ હોય તયાં અનામત બેઠક ઉપર ઉમેદવારી કરવા માટે  

(ડ) રાજ્ય સરકાર હેઠળની સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ માટેની જવજવધ યોિનાઓમાં 

૨. સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગન ં પ્રમાિપત્ર કોિ મેળવી શકે. ?  

(અ) િેઓ ર્ િરાત રાજ્ય સરકારે સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ તરીકે જાહેર કરેલ 

જાજતઓ/જાજત સમૂહ પૈકીના હોય અને  

(બ) િેઓ ર્ િરાત રાજ્યના મૂળ વતની હોય 

૩. આ પ્રમાિપત્ર મેળવવા ઇચ્છતા વ્યજતતઓ કોને અરજી કરવાની રહે ? 

 -   અરિદાર જ્યાં રહેતા હોય તે જવસ્તારના સબંજધત સક્ષમ સત્તાજધકારી  

(૧)  મામલતદારશ્રી,    

(૨)  તાલ કા જવકાસ અજધકારીશ્રી  

(૩)  જિલ્લા નાયબ જનયામકશ્રી (જવકસતી જાજત)/ જિલ્લા સમાિ કલ્યાિ  અજધકારીશ્રી (જવકસતી 

જાજત) 

સમક્ષ જનયત નમૂનામાં િરૂરી પ રાવા સાથે અરજી કરવાની રહે છે.   

૪. જાજતના સમથગનમાં કેવા પ રાવા રિૂ કરવા પડે ? સામાન્યત: નીચે મ િબના પ રાવા રિૂ કરવાના રહે છે. તેમ 

છતાં સક્ષમ સત્તાજધકારી તેને યોગ્ય િિાય તેવા પ રાવા માર્ી શકે છે.  

(૧) પોતાન ં ધો. ૧૦ અથવા ધો. ૧૨ ન  ંશાળા છોડયાન  ંપ્રમાિપત્ર  

(૨) જપતાશ્રીના શાળા છોડયાન ં પ્રમાિપત્ર  

(૩) સામાજીક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગની જાજત/પેટા જાજત પ રવાર થતી હોય તેવા તા.૧/૪/૭૮ 

કે તે પહેલાંના આધારો િેમાં કાકા/ ફોઇ/ દાદા/ પરદાદાન  ં શાળા છોડયાન ં પ્રમાિપત્ર અથવા 

િમીન, મકાન કે અન્ ય સરકારી વ્ યવહાર માટે કરેલ કાર્ળોમાં જાજત, પેટાજાજત બતાવવામાં આવી 

હોય તેવા  

(૪) ર્ િરાત રાિયના મ ળ વતની ન હોય તેવા અન્ ય રાિયોમાંથી સ્ થળાંતર થયેલા ઉમેદવારના 

કકસ્ સામાં  સને ૧૯૭૮ પહેલા ર્ િરાત રાિયમાં કાયમી વસવાટ પ રવાર થાય તેવા સરકારી 

રેકડગ આધાકરત આધાર/પ રાવાઓ. 

(૫) સામાજીક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ પૈકી જાજત પ રવાર થાય તેવા અર્ત યના Probative 

Value ધરાવતા અન્ ય િે કોઇ આધાર/પ રાવા કે િેમાં જાજત અંર્ેની નોંધ હોય ત.ે 

૫. જપતાશ્રી અભિ હોય તેવા કકસ્સામાં કયા આધાર/પ રાવા રિૂ કરવાના રહે છે. ? 

- જપતાશ્રી અભિ હોય તો જાજત પ રવાર કરતા અન્ય સરકારી રેકડગ આધારીત આધાર/ પ રાવા િેવા કે 

િમીન મકાનના દસ્તાવેિ, િમીન અંર્ેના મહેસૂલી આધારો તથા અન્ય સરકારી પત્ર વ્યવહાર, 

નોટીસ, સ ચના વર્ેરે િેમાં જાજતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય. 

૬. આ પ્રમાિપત્રના હેત  માટે ર્ િરાત રાજ્યના મૂળ વતની કોને ર્િવામાં આવે છે ?  

- તા.૧/૪/૧૯૭૮ પહેલાથી ર્ િરાતમાં કાયમી જનવાસ  (Permanent Resident) ધરાવતા 

ઇસમોને મ ળ ર્ િરાત રાજ્યના વતની ર્િવામાં આવેલ છે.    

૭. િેઓનો િન્મ તા.૧/૪/૧૯૭૮ પછી ર્ િરાત રાજ્યમાં િ થયો હોય તેમને આ પ્રમાિપત્ર માટે ર્ િરાત 

રાજ્યના મૂળ વતની ર્િી શકાય ?  

- તા.૧/૪/૧૯૭૮ પછી િન્મ થયેલ વ્યજતતઓના કકસ્સામાં તેમના જપતા, દાદાના 

તા.૧/૪/૧૯૭૮ અર્ાઉથી ર્ િરાત રાજ્ય ખાતેના કાયમી જનવાસના સરકારી રેકડગ આધારીત 

પ રાવા રિૂ કરવાના રહે.  
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૮. જાજત અંર્ેના તા.૧/૪/૧૯૭૮ પહેલાના પ રાવા કોને ર્િાય ?  

- એવા સરકારી રેકડગ આધારીત પ રાવા કે િે રેકડગમાં ર્ િરાત રાજ્ય ખાતે જાજત અંર્ેની નોંધ 

તા.૧/૪/૧૯૭૮ પહેલા થયેલી હોય. દા.ત. શાળા રેકડગ, મહેસૂલી રેકડગ, બેંક પાસબ કમાં, પાસપોટગની 

નકલ, િમીન મકાનનો દસ્તાવેિ વર્ેરે  

૯. સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગન ં પ્રમાિપત્ર અર્ાઉ મેળવેલ હોય અને ધરાવતા હોય તો નવ  ં

પ્રમાિપત્ર મેળવવ ં િરૂરી છે ?     

 - ના, આવ ં પ્રમાિપત્ર કાયમી માન્યતા ધરાવે છે  

૧૦. ક ટ ંબની અન્ય વ્યજતતના નામ વાળ  પ્રમાિપત્ર રિૂ કરીને બીજી વ્યજતત સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત 

વર્ગ તરીકેના લાભ મેળવી શકે.?  

- ના, િે વ્યજતત સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગ તરીકેનો લાભ મેળવવા માંર્તી હોય તેિે 

પોતાના નામવાળ ં પ્રમાિપત્ર સ્વીકારવાપાત્ર પ રાવાઓ રિૂ કરી મેળવવ ં આવશ્યક છે.  

૧૧. સક્ષમ સત્તાજધકારી સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગન ં પ્રમાિપત્ર આપવાની ના પાડે તો શ ં કરવ ં ?  

- સક્ષમ સત્તાજધકારી પ્રમાિપત્ર આપવાનો ઇન્કાર કરે તયારે તેવા ઇસમે સક્ષમ સત્તાજધકારીના િવાબની 

નકલ અને અન્ય આધાર પ રાવા સાથે અપીલ કરવાની રહે છે. આવી અપીલના તબતકા નીચે પ્રમાિે છે.   

(૧) સક્ષમ સત્તાજધકારી ઇન્કાર કરે તયાર ેસબંજધત જિલ્લા કલેતટરન ેઅપીલ કરી શકાશે. 

(૨) જિલ્લા કલેતટરશ્રીના જનિગય સામે ફેર તપાસિી (Revision) ની સત્તા રાજ્યકક્ષાની જવશ્લેષિ 

સજમજત હસ્તક રહેશે. 

૧૨. કોઇ સંતાનના પ રાવાઓમાં નામની પાછળ જપતાના નામને બદલે માતાન ં નામ લખાયેલ હોય તો માતાના 

નામ સાથેન ં પ્રમાિપત્ર મળી શકે.  

- હા, સામાજિક અને શૈક્ષજિક રીતે પછાત વર્ગના પ્રમાિપત્રમાં જપતાને બદલે માતાના નામવાળ  

પ્રમાિપત્ર મળી શકે પરંત  તેવા બાળકની જાજત તેના જપતાની જાજતના આધારે િ નતકી થશે. જાજતની 

બાબતમા ંજપતા, જપતૃપક્ષના આધાર-પ રાવા રિૂ કરવાના રહે. 

૧૩. આ રીતે મેળવવામાં આવેલ પ્રમાિપત્રની ભજવષ્યમાં ખરાઇ થઇ શકે ?  

- હા, અજધકૃત અજધકારી દ્વારા આ પ્રમાિપત્રની ચકાસિી સામાન્યત: તેના ઉપયોર્ કરવા સમયે અથવા 

ર્મે તયારે થઇ શકે છે.   

૧૪. ચકાસિી થાય અને જાજત પ્રમાિપત્ર ખોટ ં ઠરે તો શ ં િોર્વાઇ છે ?    

- ઊંડાિપૂવગકની ચકાસિી બાદ િો જાજત પ્રમાિપત્ર ખોટ ં ઠરે તે રાજ્ય કક્ષાની જવશ્લેષિ સજમજત દ્વારા 

તે રદ્દ કરવામાં આવે અને તયારબાદ વ્યજતતએ તે પ્રમાિપત્રના આધારે મેળવેલ પ્રવેશ, પદ, નોકરી કે 

જનમણંક રીતત કરવાના રહે ઉપરાંત પોલીસ કેસ કરવા સ ધીની તથા કાયદાકીય કાયગવાહી સ ધીની આવા 

કકસ્સાઓમાં િોર્વાઇઓ છે.   


