શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર આપતા પહેલા ધ્યાનમાું રાખવા જેવી બાબતો
•

અરજી મળ્યાના 7 (સાત) દિવસમાું આપવું. (પ્રાથદમક શાળામાું િું ડની જોગવાઈ પ્રથમ અદનયદમતતા
૧૦.૦૦૦ /- રૂ અને બીજી િરેક અદનયદમતતા ૨૫.૦૦૦/- રૂ પાુંચ વખત થાય તો માન્યતા રિ કરવાની
કાયયવાહી) [ગ્રાન્ડ ઈન અઈડ કોડ૧૯૬૪ દન.૨૯.૩૨.૨]

•

વયપત્રકની નોુંધ પ્રમાણે જ ઉતારા કરવા

•

ટાઈપ કરેલું નહીું પરું તું શાાઃઈ વાળે હાથથી લખેલું જ આપવું [ગ્રાન્ડ ઈન અઈડ કોડ૧૯૬૪ દન.૨૯.૩૩]

શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર કઈ ભાષામાું આપવું.
•

પ્રાથદમક શાળાના ગજરાતી માધ્યમમાું LC ગજરાતીમાું આપવું.

•

પ્રાથદમક શાળાના અુંગ્રજી
ે માધ્યમમાું LC અુંગ્રજી
ે માું આપવું .

•

માધ્યદમક અને ઉ.માધ્યદમક શાળામાું ગજારાતી માધ્યમમાું LC ગજરાતી અને અુંગ્રજી
ે બુંન્ને ભાષામાું
આપવું.

•

માધ્યદમક અને ઉચ્ચતર માધ્યદમક શાળામાું અુંગ્રજી
ે માધ્યમમાું LC અુંગ્રજી
ે માું આપવું.

શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર લખતી વખતે ધ્યાનમાું રાખવાની બાબતો
•

ડપ્લીકે ટ LC આપવાની સુંપણ
ૂ ય સત્તા આચાયયની છે .

•

ડપ્લીકે ટ LC દવદ્યાથી કે તેના વાલીને જ આપી શકાય

•

ડપ્લીકે ટ LC આપવું કે ન આપવું એ આચાયયની દવવેકબદિ પર દનભયર છે .

•

ડદપ્લકે ટ LC આપવા માટે યોગ્ય આધારો મેળવી દનયમ મજબ કાયયવાહી કરી આચાયય દ્વારા ડદપ્લકે ટ LC
આપી શકાય છે . (અરજી ૧૦૦ રુદપયાના સ્ટે મ્પ પેપર પર એફીડેદવટ અને અન્ય આધારો)

•

ડદપ્લકે ટ LC નો દનયમ નથી પરું ત માત્ર ડદપ્લકે ટ LC માટે નો દનયમ છે. ત્રીજી વખત LC આપવાનું થાય તો
તે પણ ડદપ્લકે ટ LC જ કહેવાય.

•

દવદ્યાથીને પ્રથમ વખત LC ફ્રી માું આપવું. પછીની િરેક વખતે રૂદપયા 5 (પાુંચ) લઈ શકાય.

•

LC બકના પઠા પર LC ની સમરીની દવગતો લખવી કે LC ની તારીજ લખવી. (જેથી LC નો િરુપયોગ
અટકાવી શકાય)

•

દવદ્યાથીઓને પ્રવેશ આપતી વખતે LC હાથમાું આવે કે તરત જ ચેક કરવું કે તેમાું કોઈ કોલમ ખાલી નથી.
દવગતોમાું છેક છાક નથીને , સહી છે . વગેર ે અને જો ભૂલ જણાય તો તરત જ સધારો કરાવવા પરત કરવ.ું

•

LC વગર શાળામાું દવદ્યાથીને પ્રવેશ ન આપવો. કે LC મળવાની આશાએ પ્રવેશ ન આપવો.

•

શાળામાું એકવાર પ્રવેશ મેળવી લે (જનરલ રજીસ્ટરમાું નોુંધ થઈ જાય પછી કોઈપણ સુંજોગોમાું
દવદ્યાથીને જૂ ની શાળાનું LC પરત ન કરવ.ું પરું ત દવદ્યાથી LC પરત માુંગે તો આપની શાળાનું LC આપવું.

•

અન્ય બોડય ના LC પાછળ સક્ષમ અદધકારીની કાઉન્ટર સહી જરૂરી છે .

•

અન્ય બોડય ના LC માું આપેલી જ દવગતોની નોુંધ જનરલ રદજસ્ટરમાું કરવી. LC માું ન હોય તેવી એક પણ
નોુંધ જનરલ રદજસ્ટરમાું ન કરવી.

•

પ્રવેશ મેળવ્યા બાિ LC ને વેદરફાઈ કરવવા.

•

LC માું કે જનરલ રદજસ્ટરની નોુંધમાું સધારો કરાવવા માટે દનયમ મજબ સધારો કરાવ્યા બાિ જ સધારો
કરવો.

•

LC માું કે જનરલ રદજસ્ટરની નોુંધમાું સધારો એક વાર દવદ્યાથીએ જાહેર પરીક્ષા આપ્યા બાિ સક્ષમ
સત્તાદધકારી પાસે થઈ શકતો નથી. પરું ત ફસ્ટ ક્લાસ મેદજસ્ટર ે ટના ઓડય રના આધારે સક્ષમ
સત્તાદધકારીની મુંજરી બાિ જ કરી શકાય છે .

•

LC માું વધારે ભૂલો થયેલ હોય તો નવું LC બનાવી આપવું જનું LC રદ્દ (CANCEL) કરવું.

•

શાળામાું ધોરણ-૮ કે ૧૦ પાસ થયેલા દવદ્યાથીઓને શાળાના ઉપરના ધોરણમાું જ અભ્યાસ કરવાના
હોવાથી LC દવદ્યાથીને આપતા નથી, જે બાબત યોગ્ય નથી.

•

પહેલેથી ચાલી આવતી વયપત્રકની ભૂલો સક્ષમ સત્તાદધકારી પાસે સધારો કરાવ્યા બાિ જ વયપત્રકમાું
સધારો કરવો. (LC માું સીધો સધારો ના કરવો)
ક્રમ
૧
૨
૩

દવસ્તાર
મહાનગર પાદલકા
સમગ્ર દજલ્લામાું
દજલ્લા પુંચાયત
દવસ્તાર(ગ્રામ્ય)

શાળાનો પ્રકાર
ન.પ્રા.દશ.સ.ની અને ખાનગી શાળા
સરકારી અનિાદનત અને ખાનગી
સરકારી અનિાદનત અને ખાનગી

ધોરણ
૧ થી ૮
૯થી ૧૨
૧ થી ૮

સક્ષમ અદધકારી
શાસનાદધકારી
દજલ્લા દશક્ષણાદધકારી
દજલ્લા પ્રાથદમક
દશક્ષણાદધકારી

•

LC માું ભૂલો બે પ્રકારની હોય છે . (૧) ક્લેદરકલ્ભૂલ (૨) પહેલથ
ે ી ચાલી આવતી ભૂલો.

•

(૧) ક્લેદરકલ ભૂલો : - LC લખતી વખતે લખનાર દ્વારા થયેલ ભૂલ , જે તે સમયે ધ્યાન પર આવતા તરત
જ ભૂલ સધારી આચાયય દ્વારા તયાું બાજમાું ભૂલ સધારી સહી કરી સધારાને પ્રમાદણત કરવી. પરું ત તયાું
આચાયયનો દસક્કો મારવાની જરૂર નથી. ( િા.ત. પુંકજ્ભાઈ(*) ખોટું છે પુંકજકમાર (સાચું) છે તો બાજમાું
પુંકજકમાર લખવું અને પુંકજભાઈને છેકીને જૂ ની ભૂલ િે ખાય તે રીતે છેકવું.

•

LC લખતી વખતે લખનાર દ્વારા થયેલ ભૂલને તે જ સમયે LC મા6 સધારો કરતી વખતે કાબયન પેપર રાખી
સધારો કરવો અને LC અને LC ના અડદધયા બુંન્નમ
ે ાું આચાયયની ઓદરદજનલ સહી કરી સધારાને
પ્રમાદણત કરવો. પાછળથી આવો સધારો કરવો નહીું.

•

LC માું એકથી વધ સધારાને પ્રમાદણત આવે તયારે બધા જ સધારા પર આચાયયની પરી સહી કરવી.(ટૂું કી
સહી ન કરવી)

•

LC માું આચાયયની જ સહી હોવી જોઈએ. આચાયય ન હોય તો અદધકૃ ત કરેલ વ્યદિ/અદધકારીસહી કરી
શકે .

•

LC માું આચાયયએ વયપત્રક સાથે સરખાવી પછી જ સહી કરવી.

•

LC ઈશ્ય કયાય તારીખ અવશ્ય લખવી.

•

LC અને LC ના અડદધયા બુંન્ને પર શાળાનો રાઉન્ડ સીલ (દસક્કો) લગાવેલો હોવો જોઈએ.

•

LC લઈ જનારની LC ના અડદધયા પાછળ પરી દવગતો લખવી અને સહી કરાવવી.

•

LC ઈશ્ય કરતી વખતે આચાયયએ વયપત્રમાું પણ નોુંધ (LC નુંબર, LC ઈશ્ય કયાય તારીખ, LC લઈ જવાનું
કારણ વગેર ે ) કરી સહી કરવી.

•

કોઈપણ દવગતના ખાનામાું (-) ડેશ નાનો ન કરવો પરું ત દવગતમાું કોઈ લખી ન શકે તે મજબનો કરવો.

•

LC માું કોલમ અુંગ્રજી
ે અને ગજરાતી બુંન્ને હોયા છે. પરું ત LC માત્ર અુંગ્રજી
ે માું જ આપવામાું આવે છે. જે
યોગ્ય નથી.

•

LC ઈશ્ય તારીખ શાળા છોડ્યા તારીખ કે પછીની હોવી જોઈએ.

•

LC લખતી વખતે ભૂલ થાય તો વાઈટનરનો ઉપયોગ કરવો નહીું.

•

LC અને LC ના અડદધયા બુંન્ને પર નીચે આચાયય, વગય દશક્ષક અને ક્લાકય ની ઓદરજીનલ સહી હોવી
જોઈએ.

•

LC અને LC ના અડદધયા બુંન્ને પર નીચે આચાયયની સહી સાથે દસક્કો હોવો જ જોઈએ.

•

LC લખતી વખતે ભૂરી કે કાળી પેનનો જ ઉપયોગ કરવો. (લીલી,લાલ પેનનો ઉપયોગ ન કરવો)

•

LC લખતી વખતે જેલ પેનનો ઉપયોગ ન કરવો.

•

LC ની પાછળ કાબયન પેપરની છાપ ઉપસે તે પ્રમાણે લખવા જોઈએ.

•

LC બકમાું પહેલથ
ે ી ક્રમ નુંબર આપેલા હોવા જોઈએ જેથી LC નો િરુપયોગ ન થાય.

•

LC માું વયપત્રક મજબની જ દવગતો લખવી (િા.તા. માતાનું નામ ન હોય તો લખવું નહીું)

•

LC માું દવગતો સુંપણ
ૂ ય લખવી (ઉ.િા. ૨૧/૦૭/૧૯૯૧. એકવીસમી જલાઈ ઓગણીસો એકાણ)ું

•

કોઈપણ ખાના ખાલી છોડવા નહી, ખાલી ખાનામાું ડેશ (-) કરવું.

•

LC નમૂના મજબનઅ
ું ને યોગ્ય કિનું હોવું જોઈએ.

•

LC અને LC નું અડદધયું બાજ બાજમાું નદહું પરું ત આગળ-પાછળ હોવા જોઈએ.

•

LC માું દબન જરૂરી કોલમો ન ઉમેરવી(ઉ.િા. SEBC, SC.ST, બેંક ખાતા નુંબર, આધાર કાડય નુંબર વગેર)ે

•

LC માું જરૂરી િરેક બાબતો હોવી જોઈએ. (જેમ કે – ટર સ્ટનું નામ, શાળાનું નામ,સરનામ,ું ઈન્ડેક્ષ નુંબર
વગેર)ે

•

LC માું યોગ્ય દવગતોને યોગ્ય જગ્યા મળવી જોઈએ. (જેમ કે દવદ્યાથીનું નામ, જન્મ તારીખ શબ્િોમાું)

•

LC લેદખત સ્વરૂપમાું સવાચ્ય અક્ષરોમાું લખી આપવું .(ક્મ્મ્પ્યટરરાઈઝ નહીું)

•

LC એક જ વ્યદિ દ્વારા અને અક્ષરો અલગ ન પડે તે રીતે લખવું જોઈએ.

•

જે ભાષામાું જનરલ રદજસ્ટર લખેલું હોય ભાષામાું LC આપવું (૨૦૧૨ના પદરપત્ર મજબ)

•

LC ગજરાતી ભાષામાું આપવામાું આવેલ હોય અને અુંગ્રજી
ે માું માુંગવામાું આવે તો અલગથી LC ઈશ્ય
કરવાને બિલે અુંગ્રજી
ે ભાષામાું રૂપાુંતર કરીને આપવું , LC ના ઉપરના ભાગે જમણી બાજ “Translation
in English” લખવું એવી જ રીતે અુંગ્રજી
ે નું LC ગજરાતીમાું માુંગવામાું આવે તયારે “માતૃભાષામાું અનવાિ “
લખી આપવ.ું (૨૦૧૧/૨૦૧૬ ના પદરપત્ર મજબ)

•

LC ગજરાતી અને અુંગ્રજી
ે ભાષામાું આપવું. (૨૦૧૧/૨૦૧૬ ના પદરપત્ર મજબ)

•

જનરલ રજીસ્ટર ગજરાતી અને અુંગ્રજી
ે ભાષામાું લખવું. (૨૦૧૧/૨૦૧૬ ના પદરપત્ર મજબ)

LC બકના પઠા પર LC ની સુંમરીની દવગતો લખવી કે LC ની તારીજ લખવી. (જેથી LC નો
િરુપયોગ અટકાવી શકીએ)
LC નુંબર

રિ થયેલ LC નુંબર

ઈશ્ય કરેલ LC ની સુંખ્ યા

1 થી 100

56 અને 78

98

