
  

 

 
અરજી નબંર 

_____________________ 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, અનસુજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ  

જાજત પ્રમાણપત્ર 
સા.શ.ૈપ.િ માટ ેજાજત પ્રમાણપત્ર મેળિિા અગંેનુ ંઅરજીપત્રક 

વ્યજતતગત માજિતી :                                                                                                     અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ___________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ___________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ___________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ___________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મતારીખ :        ___________________________________    ઉંમર :              _____________________________ 

અરિદારનંુ લ ંગ :                   ___________________________________   મોબાઈ  નંબર :  _____________________________ 

ઈ-મેઇ  :                             ___________________________________   ફોન નંબર :        _____________________________ 

અરિદારનંુ િા નુ ંસરનામંુ :       _____________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       _____________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિદારના માતાનંુ પૂરું નામ : ______________________ અરિદારના જપતા/િા ીનંુ પૂરું નામ: ______________________ 

અરિદારના જપતાની જાજત : ______________________ અરિદારના જપતાની પેટા જાજત : ______________________ 

જપતાનંુ િન્મ સ્થળ : ______________________ જપતાનંુ િન્મ સ્થળનંુ રાજ્ય : ______________________ 

જપતાનંુ મૂળ િતન : ______________________ જપતાનામૂળ િતનનંુ રાજ્ય : ______________________ 

જપતાના મૂળ િતનનો જિલ્ ો : ______________________ જપતાના મૂળ િતનનો તા ુકો : ______________________ 

 ગુિરાતમાં કેટ ા િર્ષથી િસિાટ કરે છે :      ___________________  

 અરિદારના જપતાએ િો સામાજિક અને શૈક્ષજણક રીતે પછાત િગષનંુ પ્રમાણપત્ર મેળિે  િોય તો તે રિૂ કરિા માંગો છો? ______________________ 

 પ્રમાણપત્રનો નંબર  ખો :  ______________________ પ્રમાણપત્રની તારીખ  ખો :   _____________________ 

 અરિદારનો રિેઠાણના પુરાિાની 

તારીખ :         

 ______________________  અરિદારનંુ શાળા છોડયાનંુ પ્રમાણપત્ર 

છે   કે કેમ ? 

 ______________________ 

 શાળા છોડયાનંુ પ્રમાણપત્રની તારીખ            

 ખો : 

 ______________________ જાજત પુરિાર કરિા માટે તા.૧/૪/૧૯૭૮ 

પિે ાના આિારભૂત પુરાિા છે કે કેમ? 

(અરિદારનંુ પોતાનંુ) 

______________________ 

 જાજત પુરિાર કરિા માટે    
તા.૧/૪/૧૯૭૮ પિે ાનો આિારભૂત    

પુરાિો  ખો (ગુિરાતીમાં) : * 

______________________ આિારભૂત પુરાિાની તારીખ  ખો : ______________________ 

શું અરિદાર અને ફાિરના એ . સી. કે જાજત પ્રમાણમાં અટક, નામ, પેટા જ્ઞાજત અ ગ છે? :       _____________________________________ 

 

જાજત પુરિાર થાય તે માટ ેજપતૃપક્ષના સબંંિીના રિૂ કરી શક ેતેમ િોય તેિા પુરાિા (જાજત પ્રમાણપત્ર જસિાયના) 

(દાદા, કાકા, જપતા,ફોઇ આ પૈકી કોઈપણ એક) 

 

સંબંિ : ______________________ પુરિાનંુ નામ : ______________________ 

પુરિાનો નંબર : ______________________ પુરાિાની તારીખ : ______________________ 
 



 
 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 
જાજત પુરિાર કરિા માટે તા.૧/૪/૧૯૭૮ પિે ાના આિારભૂત પુરાિા 

(અરિદારનંુ પોતાનંુ)   

2 અરિદારનંુ શાળા છોડયાનંુ પ્રમાણપત્ર   

3 અરિદારના જપતાનંુ સામાજિક અને શૈક્ષજણક રીતે પછાત િગષનંુ પ્રમાણપત્ર  ના 

4 અરિદારનો રિેઠાણનો પુરાિો (નીિે મુિબનો)  હા 

5 
જાજત પુરિાર થાય તે માટે જપતૃપક્ષના સંબંિીના રિૂ કરી શકે તેમ િોય તેિા 

પુરાિા (નીિે મુિબનો)   

6 
અરિદાર અને જપતાના એ . સી. કે જાજત પ્રમાણમાં અટક, નામ, પેટા 

જ્ઞાજત અ ગ છે આ અંગેનંુ સોગંદનામંુ 
  

7 અરિદારના બાંિેિરી પત્રક/એકરાર  હા 

નોંિ :- ઉપરોતત ક્રમ 1,2 અને 5 પૈકી કોઈપણ એક ડોકયુમેંટ ફરજિયાત રેિશે. 

   

સ્થળ : ________________       અરિદારની સિી :  ________________                   તારીખ : ________________ 

 

 પુરાિાના જિકલ્પ :- 

 અરિદારના રિેઠાણના પુરાિા :- 

 રેશનકાડષ (નામ અને નંબર િાળા બંને પેિ અપ ોડ કરિા) 

  ાઈટજબ  

 ઘરિેરા જબ  

 પાસપોટષ 

 ખેડૂતપોથી 

 ડ્રાઇલિંગ  ાઇસન્સ 

 િૂંટણી ઓળખકાડષ 

 આિારકાડષ 

 િજથયારનો પરિાનો 

 સરકારી ફોટો ઓળખપત્ર (સરનામા સાથેનું - ભારત સરકાર /રાજ્ય સરકાર દ્િારા આપિામાં આિે ) 

 CGHS/ ECHS કાડષ 

 

 જાજત પુરિાર થાય તે માટ ેજપતૃપક્ષના સબંંિીના રિૂ કરી શક ેતેમ િોય તેિા પુરાિા (જાજત પ્રમાણપત્ર જસિાયના) 

 શાળા છોડયાનંુ પ્રમાણપત્ર 

 સ્થાિર જમ કત ખરીદ-િેિાણનો દસ્તાિેિ 

 મિેસૂ ી આિાર 

 અન્ય પછાતિગોનંુ પંિ ગાંિીનગરનો સિે અંગેનો દાખ ો 

 અન્ય સરકારી રેકોડષ આિારીત જાજત પુરિાર થાય તેિો પુરાિો 

 


