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PART IX]       GUJARAT GOVERNMENT GAZETTE, EX., 22-09-2020        213-17 

નમૂનો “ઘ” 
[ જુઓ નનયમ ૧૦(૨) ] 

અનસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્રની ખરાઈ માટે અનસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર િકાસણી 

સચમચતને રજૂ કરવાની અરજીનો નમૂનો 

 પ્રચત, 

સભ્ય-સચિવ,   

 પ્રમાણપત્ર િકાસણી સચમચત . 

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

  નિષય:- અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્રની િકાસણી અન ેખરાઈ. 

શ્રીમાન,  

 હુું , નીિે સહી કરનાર, ............................................................ના હેતુ માટે 

અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્રની ખરાઈ (િાવો)  કરાવવા માુંગુ છુું  . મારા અનુસૂચિત 

આદિજાચતના િાવાના સમર્થનમાું,  હુું  નીિેની માદહતી અને િસ્તાવેજો રજૂ કરુ છુું  .તેની િકાસણી 

અને ખરાઈ કયાથ પછી, મૂળ પ્રમાણપત્ર પરત કરવા ચવનુંતી છે .  

૧ અરજિારનુું પૂરૂ નામ  

હાલનુું સરનામુું  

ગામ/નગર/શહેર,  તાલુકા અન ેજીલ્લો  

પોસ્ટ ઓદિસનુું નામ  

િોન નુંબર   

૨ અરજિારના ચપતાનુું પૂરૂ નામ અન ે કાયમી 

સરનામુું  (ચપતા હયાત ન હોય,  તે ચકસ્સામાું 

તેમના મૃત્યુના સમય ેિશાથવેલુું કાયમી સરનામુું 

જણાવવુું) 

 

૩ અરજિારના ચપતાનો હાલનો વ્યવસાય,  સાર્ ે

સરનામુું અને િોન નુંબર 

 

૪ ચપતા નોકરી કરતા હોય,   તો ધારણ કરેલ હોિો 

અન ેકામે રાખનારના સરનામા સાર્ ેિોન નુંબર 
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૫ ચપતાનુું ચશક્ષણ  

૬ પદરવારનો પરુંપરાગત વ્યવસાય  

૭ અરજિાર દ્વારા િાવો કરવામાું આવેલ  

અનુસૂચિત  આદિજાચત  /પેટા-આદિજાચત / 

આદિજાચતનો ભાગ અર્વા સમૂહ 

 

૮ (ક) અરજિારની માતૃભાષા  

(ખ) બોલી  

(ગ) િેવ/િેવી  

(ઘ) અરજિારના સુંબુંધીઓ/સમુિાયની 

પાુંિ અટકો 

 

૯ (ક) અરજિારનુું અસલ સ્ર્ળ,  

જગ્યા (પોસ્ટ) , તાલુકો, ચજલ્લો. 

 

(ખ) જો સ્ર્ળ છોડી િીધુું હોય તો,  ક્યારે,  

કોણે અન ે શા માટે આ સ્ર્ળ છોડ્ુું 

હતુું. 

 

(ગ) તા. ૬ઠ્ઠી સપ્ટેમ્બર,  ૧૯૫૦ના રોજ  

રાષ્ટ્રપચતના હુકમ પ્રમાણ ે અરજિારના 

ચપતા/િાિા રહેતા હતા તે સ્ર્ળનુું નામ 

(ગામ/નગર/શહેર, તાલુકા અન ે

ચજલ્લો). 

 

૧૦ (ક) અરજિાર ક્યારર્ી હાલના સરનામ ેરહે 

છે અન ેઅસલ સ્ર્ળ છોડવા માટેના 

કારણો. 

 

(ખ) હાલમાું કોણ કાયમી સ્ર્ળે રહે છે. તેનુું 

સરનામુું અને તેનો િોન નુંબર. 

 

(ગ) વતનના સ્ર્ળ ેકોઈ મકાન, જમીન છે.  

(ઘ) જમીન હોય તો, ૭/૧૨નો ઉતારો/ 

પ્રમાણ,   ગુજરાત જમીન મહેસૂલ 

અચધચનયમની કલમો ૭૩-ક, ૭૩-કક 

હેઠળની કોઈ નોંઘો હોય તો.  
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૧૧ અરજિારે જમેની પાસેર્ી અનુસૂચિત આદિજાચત 

પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુું હોય તે સત્તાચધકારી, 

પ્રમાણપત્રનો ક્રમાુંક અન ેતેની તારીખ. 

 

૧૨ અરજિારે જનેા આધારે સક્ષમ સત્તાચધકારી 

તરિર્ી અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર 

મેળવ્યુું હોય તે િસ્તાવેજો. 

 

૧૩ અરજિાર હાલમાું જયાું અભ્યાસ કરતા હોય 

તે શૈક્ષચણક સુંસ્ર્ાનુું નામ,  તેના િેકલ્ટીનુું 

નામ,  વષથ,  િોન નુંબર સાર્ ેસરનામુું. 

 

૧૪ અરજિારે અભ્યાસ કયો હોય તેવી શૈક્ષચણક સુંસ્ર્ાની માદહતી 

 

ચશક્ષણ (  અભ્યાસ )ના તબક્કા , શૈક્ષચણક સુંસ્ર્ાનુું નામ ,  ચશક્ષણ (  અભ્યાસ ) નો સમયગાળો. 

(૧ ) સુંસ્ર્ાનુું નામ અન ેસરનામુું  

(ક) પ્રાર્ચમક ચશક્ષણ (પહેલા ધોરણની 

શરૂઆતર્ી માદહતી આપવી) 

 

(ખ) માધ્યચમક ચશક્ષણ  

(ગ) કોલેજ ચશક્ષણ  

૧૫ અરજિારના ચપતાએ અભ્યાસ કયો હોય તેવી શૈક્ષચણક સુંસ્ર્ાની માદહતી. 

 

ચશક્ષણ (અભ્યાસ)ના તબક્કા 
શૈક્ષચણક સુંસ્ર્ાનુું નામ અન ે

સરનામુું  

ચશક્ષણ (અભ્યાસ)નો                                                                                            

સમયગાળો 

 

 

  

 

 

(ક) પ્રાર્ચમક ચશક્ષણ (પહેલા ધોરણની 

શરૂઆતર્ી માદહતી આપવી) 

 

(ખ) માધ્યચમક ચશક્ષણ  

(ગ) કોલેજ ચશક્ષણ  
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૧૬ (ક) અરજિારના કુટુુંબના જમેણ ેચશક્ષણ 

મેળવેલ હોય તે (ભણેલા) સભ્યો 
(એટલે કે ચપતા, કાકા, મોટો ભાઈ, 

બહેન, સગા કાકા)નાું નામ  

 

(ખ) ઉપરના સભ્યોમાુંર્ી કોઈએ પણ 

અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર 

મેળવ્યુું હોય અન ે તેમણ ે અનુસૂચિત 

આદિજાચત તરીકેનો લાભ લીધેલ 

છે?જો હા ,તો ક્યારે અન ેકેવી રીતે. 

 

૧૭ (ક) આ પહેલા કુટુુંબના કોઈપણ 

 સભ્યએ અનુસૂચિત આદિજાચત 

પ્રમાણપત્રની ખરાઈ કરાવી છે? જો હા, 

તો કુટુુંબના તે સભ્યનુું નામ, અરજિાર 

સાર્ેનો સુંબુંધ અન ેક્યારે અને શા માટે 

ખરાઈ કરવામાું આવી તે.  

 

(ખ) માન્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવ્યુું હોય, તો 

તેનો નુંબર અને  તેની તારીખ (નકલ 

જોડવી) 

 

૧૮ નોકરીના હેતુ માટે અનસુૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર (િાવા) ની ખરાઈ કરવાની હોય, તો અરજિારન ે

ચનમણૂક આપતા સત્તાચધકારીનો  હોદ્દો સરનામુું અન ેિોન નુંબર આપવો 

(ક) પસુંિગીની તારીખ  

(ખ) બઢતી મેળવી હોય, તો બઢતીની 

તારીખ 

 

(ગ) હાલની કિેરીનુું સરનામુું અન ેિોન 

નુંબર 

 

૧૯ નોકરીના હેતુ માટે અનસુૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર (િાવાની) ખરાઈ કરવાની હોય, તો િૂુંટણીની 

માદહતી આપવી. 

(ક)  િૂુંટણીનો પ્રકાર અન ે(જગ્યા) સ્ર્ળ, 

તાલુકો ચજલ્લો 

 

(ખ) િૂુંટણીની તારીખ  

(ગ) મતિારક્ષેત્રનુું નામ અન ેનુંબર  
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૨૦ નીિેના િસ્તાવેજો (મૂળ પ્રમાણપત્ર અન ેતેની પ્રમાચણત નકલ જોડવી) 

 

(ક)    મૂળ િસ્તાવેજો 

 

(૧) પ્રમાચણત નકલ સાર્ ેઅરજિારનુું અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર.  

(૨) સોગુંિનામુું 

(ખ) અરજિારની ચવગતોના સુંબુંધમાું નીિેના િસ્તાવેજની પ્રમાચણત નકલો 

 

(૧) અરજિારનુું પ્રાર્ચમક શાળા છોડ્ાનુું પ્રમાણપત્ર 

(૨) શાળા પ્રવેશ રચજસ્ટરના ઉતારા 

(૩) જન્મ અન ેમૃત્ય ુરચજસ્ટરના ઉતારા 

(ગ) અરજિારના ચપતાના સુંબુંધમાું નીિેના િસ્તાવેજોની પ્રમાચણત નકલો 

 

(૧) પ્રાર્ચમક શાળા છોડયાનુું પ્રમાણપત્ર 

(૨) શાળા પ્રવેશ રચજસ્ટરના ઉતારા 

(૩) જન્મ અન ેમૃત્ય ુરચજસ્ટરના ઉતારા 

(૪) ઠરાવેલા નમૂનામાું અનુસૂચિત આદિજાચત પ્રમાણપત્ર 

(૫) નોકરીમાું હોય, તો તેની આદિજાચત િશાથવતા તેના સેવાપોર્ીના પહેલા પાના/પાનાુંના ઉતારા 

(૬) જો ચપતા અભણ હોય, તો અરજિારના સગાું એવા તેનાર્ી મોટી વયના લોહીના સુંબુંધીનુું 

પ્રાર્ચમક શાળા છોડ્ાનુું પ્રમાણપત્ર અન ેશાળા પ્રવેશ રચજસ્ટરના ઉતારા 

(ઘ) અન્ય િસ્તાવેજો 

 

(૧) મહેસૂલી નોંઘ જવેી કે ૭/૧૨ના ઉતારા અર્વા મહેસૂલી, જન્મ રચજસ્ટર, વેિાણ ખત, ગુજરાત 

જમીન મહેસૂલ અચધચનયમ, ૧૮૭૯ના ૭૩ક/૭૩કક-ની નોંધ ધરાવતાું હકપત્રકો  

(ગામ નમૂના નું. ૬) વગેરે 

(૨) અરજિારના અનુસૂચિત આદિજાચતના િાવાના સમર્થનમાું માન્યતા પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાું 

આવ્યા હોય તેવા ચપતૃપક્ષના નજીકના સુંબુંધીના સોગુંિનામાું 
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 (૩) ચપતૃપક્ષના માન્ય અર્વા અમાન્ય રાખેલા કોઈપણ પ્રમાણપત્ર ચવશેની માદહતી અન ેતેની 

ચવગતો િશાથવતુું અરજિાર દ્વારા યોગ્ય રીતે કરવામાું આવલુેું સોગુંિનામુું 

(૪) અરજિારના અનુસૂચિત આદિજાચત  પ્રમાણપત્ર(િાવા)ના 

સમર્થનમાું અન્ય કોઈ સુંબુંચધત પુરાવા/ િસ્તાવેજો. 

ઉપર િસ્તાવેજ પૈકીનો કોઈપણ એક િસ્તાવેજ ઉપલભ્ય ન 

હોય, તો િસ્તાવેજો ઉપલભ્ય ન હોવાનુું કારણ જણાવો 

 

  

  મેં,ખરાઈ માટેની અરજી સાર્ે, ઉપર પ્રમાણે અસલ પ્રમાણપત્રો અને તેની 

પ્રમાચણત નકલો રજૂ કરી છે. હુું  લેચખતમાું શપર્પૂવથક જાહેર કરુું  છુું  કે મેં અરજીપત્રકમાું રજૂ કરેલી 

માદહતી મારી ઉત્તમ જાણ અને માન્યતા મુજબ સાિી છે અને ખરી છે. 

સ્ર્ળ: 

તારીખ:    
આપનો 

 

(અરજિારની સહી) 

 

(અરજિારના ચપતા/વાલીની સહી) 
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કમિશ્નર, આદિજામિ મિકાસ 
બિરસામ ુંડા ભિન, સેક્ટર ૧૦/એ, (Email Id : talimbranchho@gmail.com) 

ગ જરાિ રાજ્ય, ગાુંધીનગર 

અન સ બિિ જનજામિના જામિ પ્રિાણપત્રની ખરાઇસુંિભે રજૂ કરિાના પ રાિાઓ 
(૧) ઉિેિિારના શાળા છોડયા પ્રિાણપત્રની નકલ 
(૨) ઉિેિિાર ધો૧ િાું જે શાળાિાું િાખલ થયેલ હોય િે શાળાના િયપત્રકનો ઉિારો (પેટા જામિ  

લખિી)(શાળાના આિાયયશ્રીની પ્રિાબણિ કરેલ નકલ)(અસલિાું રજ  કરવ ું) 
(૩) ઉિેિિારના જામિના પ્રિાણપત્રો જેટલા િેળિેલ હોય િે િિાિ અને િે જે કિેરીથી ઇસ્ય  થયેલ  

હોઇ િે કિેરીની ખરાઇ.  

(૪) ઉિેિિારના મપિાના શાળા છોડયાન ું પ્રિાણપત્રની નકલ. (જો હોય િો) 
(૫) ઉિેિિારના મપિા ધો.૧ િાું જે શાળાિાું િાખલ થયેલ હોય િે શાળા િયપત્રકનો ઉિરો (પેટા  

જામિ લખિી)(શાળાના આિાયયશ્રીની પ્રિાબણિ કરેલ નકલ) (અસલિાું રજ  કરવ ું) 
(જો મપિા અભણ હોય િો પેઠીનાિા મ જિના મપિાના ભાઇ-િહને જો શાળાિા િાખલ થયેલ  
હોય િો આ  સાથે સાિેલ મનયિ નમ ના મ જિનો જ િયપત્રકનો ઉિરો રજ  કરિો.) 
(1) ઉિેિિારના િાિા ધો.૧ િાું જે શાળાિાું િાખલ થયેલ હોય િે શાળાના િયપત્રકનો ઉિરો  

(પેટા જામિ લખિી)(શાળાના આિાયયશ્રીની પ્રિાબણિ કરેલ નકલ) (અસલિાું રજ  કરવ ું) 
(જો િાિા અભણ હોય િો પેઠીનાિા મ જિના િાિાના ભાઇ-િહને જો શાળાિા િાખલ થયેલ હોય િો 
આ સાથે સાિેલ મનયિ નમ ના મ જિનો જ િયપત્રકનો ઉિરો રજ  કરિો.) 

(૬) ઉિેિિારાના મપિાન ું જામિ પ્રિાણપત્ર (જો હોય િો) 
(૭) ઉિેિિારન ું પેઢીનામ ું મપિાના પરિાિા થી શરૂ કરી (િાિા િથા િહનેોના નાિ સદહિ) ઉિેિિારના નાિ 

સ ધી(અસલિાું રજ  કરવ ું) 
(૮) ઉિેિિારાના પેઢીનાિા મ જિના િાલી-િારસો પૈકીની જિીનના ગાિના નમનૂા નું. ૭/૧૨, ૮-અની જન 

સેિા કેન્દ્રના સહી મસક્કા િાળી નકલ. (જિીન ન હોય િો િાિલિિારશ્રીન ું પ્રિાણપત્ર રજ  કરવ ું) 
(૯) ગાિના નમનૂા ૭/૧૨ મ જિ સરકારશ્રીના િહસેલૂ મિભાગના િા.૪/૪/૧૯૬૧ ના જાહરેનાિા મ જિ ૭૩ એ 

ની નોંધિાળી ગાિના નમનૂા નું.૬ ની નકલ. (પ્રિાબણિ નકલ)  (ન હોય િો િાિલિિારશ્રીન ું પ્રિાણપત્ર 
રજ  કરવ ું)(હક્ક પત્રકિાું ઉિેિિારના િારસિારન  ું નાિ / ખાિા નું / સિે નું ટીક કરીને લાિવ ું) 

(૧૦) ગાિના નમનૂા નું.૭/૧૨ મ જિ સરકારશ્રીના િા.૧/૧/૧૯૮૧ના જાહરેનાિાું મ જિ ૭૩ એએ ની નોંધિાળી 
ગાિના નમનૂા નું.૬ ની નકલ. (પ્રિાબણિ નકલ)( ન હોય િો િાિલિિારશ્રીન ું પ્રિાણપત્ર રજ  કરવ ું)(હક્ક 
પત્રકિાું ઉિેિિારના િારસિારન  ું નાિ / ખાિા નું / સિે નું ટીક કરીને લાિવ ું) 

(૧૧) ગીર, િરડાઅને આલેિના જ ુંગલના નેશ મિસ્િારિાું રહિેા રિારી, િારણ અને ભરિાડના દકસ્સાિાું ભારિ 

સરકારના ગહૃ િુંત્રાલયના િા.૨૯/૧૦/૧૯૫૬ના જાહરેનાિાના દિિસે કે િે પહલેા ગીર, આલેિ અને િરડા 
જ ુંગલના નેશ મિસ્િારિાું રહિેા િે અને િેિના પિૂયજોના સીધીલીટીના િારસિાર છે કે કેિ ? િેની ખાત્રી 
કરિી. ઉક્િ મિસ્િારના ઇસિોની િર્ય ૧૯૪૭ થી ૧૯૫૬ સ ધીની જ િસિાડી પહોંિ િાન્દ્ય ગણિી. સિર 

િસિાડી પહોંિ ફોરેસ્ટ ખાિા પાસે ખરાઈ કરાિિી. િસિાડી પહોંિિાું લખેલ નાિથી િેન ું જામિ પ્રિાણપત્ર 

ખરાઇ કરિાન ું હોય ત્યા સ ધીન ું પેઢીનામ ું જે િે ગાિના િલાટી-કિ-િુંત્રીશ્રીની રૂિરૂિાું કરાિેલ ું રજૂ 

કરવ ું.(અસલ િસિાડી પહોંિ રજ  કરિી) 


