આ�દ�િતની સરકાર� આદશર્ િનવાસી શાળાઓમાં પ્રવેશ માટ� � ંુ અર� ફોમર્

તા�તરનો
ફોટોગ્રાફ
પ્રિત
આચાયર્શ્રી,
સરકાર� આદશર્ િનવાસી શાળા,(�ુમાર/કન્યા)
�ુ..........................તા..........................�.......................

િવષય :- ધોરણ..................માં પ્રવેશ મેળવવા �ગે
સરકાર� આદશર્ િનવાસી શાળામાં પ્રવેશ માટ� �ુ ં માર� ઉમેદવાર� ન�ધા�ુ ં �ં.
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િવધાથ��ુ ં નામ
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(અટક પ્રથમ લખવી)
૨.

િપતા/વાલી�ું નામ

:-
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૩.

પત્ર વ્યવહાર�ું સરના�ુ ં

:-

�ુ........................પો.......................ઠ�...........................
તા.......................�...................પીન નં......................

૪.

:-

કાયમી સરના�ું

�ુ........................પો.......................ઠ�...........................
તા.......................�...................પીન નં......................

૫.

જન્મ તાર�ખ

:-

તાર�ખ.........................જન્મ સ્થળ.............................

૬.

�િત(દાખલાની નકલ બીડવી)

:-

પેટા �િત..................................................................

૭.

વાલીનો વ્યવસાય/વાિષ�ક આવક

:-

�...................�ક� �િપયા............................................

:-

ધોરણ...................વષર્...............................................

(અ�ુ.જન�િત તથા અ�ુ.�િત માટ�
કોઇ

આવક

મયાર્ દા

નથી

જયાર�

સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત
તથા આિથ�ક ર�તે પછાત વગર્ માટ�
ગ્રામ્ય િવસ્તારમાં �.૪૭,૦૦૦/- તથા
શહ�ર�

િવસ્તારમાં

�.૬૮,૦૦૦/-

વાિષ�ક આવક મયાર્ દા છે )
૮.

છે લ્લે કયા ધોરણની પર�ક્ષા પાસ કર�

૯

છે લ્લી પાસ કર� લી પર�ક્ષા�ુ ં પ�રણામઃ-.........................................................................................

િવષય� ંુ નામ

ુ
�ુ લ �ણ

ટકા

િવશેષ ન�ધ

ુ
મેળવેલ �ણ
ક�ટલા
ુ માંથી
�ણ

૧૦. છે લ્લી � શાળામાં ભણ્યા હોય તે શાળા�ુ ં નામ:-………………………………………………………………
૧૧. માર� પસંદગીની અન્ય આદશર્ િનવાસી શાળાઓ (૧)............. (૨)...............(૩).......................
સંજોગવશાત પસંદગીની શાળામાં મને પ્રવેશ મળ� શક� તેમ ન હોય તો, મને � શાળામાં
�ુકવામાં આવશે ત્યાં હાજર થવા �ુશ �ં/�ુશ નથી. મારા �ુત્ર/�ુત્રી/પાલ્ય શાળા/ છાત્રાલયના તમામ
િનયમો�ુ ં પાલન

કરશે તેની �ુ ં

ખાત્રી

આધારો/પ્રમાણપત્રો ર�ુ ન કર�
ધરાવે તો

તેનો પ્રવેશ હકક

આ�ુ

�ં. મારા �ુત્ર/�ુત્રી/પાલ્ય

માંગ્યા �ુજબના િનયમાિધન

તો તથા પ્રવેશ �ગેના િનયમો તથા ધોરણોને અ�ુ�પ પાત્રતા ન

રહ�શે ન�હ

તે

�ુ ં

��ુ ં �ં. મારા �ુત્ર/�ુત્રી/પાલ્ય િશસ્ત અને

સંસ્કાર

િવ�ધ્ધ�ુ ં વતર્ન કરશે ન�હ તેની �ુ ં ખાત્રી આ�ુ ં �ં અન્યથા તે� ુ નામ કમી થશે તે �ુ ં ��ુ ં �ં.
ન�ધઃ-ટપાલ મારફતે મોકલનાર� અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જોડવા નહ� જોડ�લા પ્રમાણપત્રોની નકલોની ન�ધ
પાછળના પાને લખવી.
(૧)

શાળા છોડયા�ુ ં પ્રમાપત્ર

(૨)

પ�રણામ

પત્રક

(૩)

�િત અને

આવકના દાખલાની પ્રમા�ણત

નકલ પ્રવેશ ફોમર્ સાથે જોડવી.
મેર�ટ-�ુણા�ુક્રમે
ં
િનયમા�ુસાર પ્રવેશ આપવામાં આવશે. પ્રાવેિશક પર�ક્ષા આપવાની રહ�શે નહ�.
િવધાથ�ની સહ�...................................................

વાલીનીસહ�...................................
ુ ા� ંુ િનશાન
અથવા ��ઠ
વાલી� ંુ નામઃ-...............................

સ્થળ.............................................
તાર�ખઃ-............................................
કચેર�ના ઉપયોગ અથ�
ચકાસણીકરનારઃ-....................................................... સ�હ.......................................................................
ધોરણઃ...........................................................................વ.િશ.શ્રીનીસ�હ...................................................
વોડર્ નનીસહ�....................................................................તાર�ખઃ.............................................................
.
આચાયર્
સરકાર� આદશર્ િનવાસી શાળા,
........................�.......................

