આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ સંચા�લત ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ આશ્રમશાળાઓ/ઉ�ર �િુ નયાદ�
આશ્રમશાળાઓમાં પ્રવેશ માટ�� ંુ અર� ફોમર્
પ્રવેશ� ંુ વષર્ :

અર� ક્રમાંક:

પ્રવેશ� ંુ ધોરણ :
તા�તરનો
ફોટોગ્રાફ
પ્રિત,
આચાયર્શ્રી,
આશ્રમશાળા/ઉ�ર �ુિનયાદ� આશ્રમશાળા/ઉચ્ચ�ર ઉ.�ુ. આશ્રમશાળા
�ુ. ........................... તા. ............................... �જ. .............................
આશ્રમશાળા

સંચાલક

સંસ્થા�ુ ં

નામ

તથા

સરના�ુ ં

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

.............................................................................................................................................................
િવષય: ધોરણ ........... માં પ્રવેશ મેળવવા �ગે
અમો નીચે સહ� કરનાર ............................................................ અરજ� ૂવર્ક જણાવીએ છ�એ ક�, મારા
�ુત્ર/�ુત્રી/પાલ્ય ....................................................................ને આપની સંસ્થા સંચા�લત આશ્રમશળા/ઉ�ર
�ુિનયાદ� આશ્રમશાળામાં ચા�ુ શૈક્ષ�ણક વષર્ ૨૦૧૯-૨૦ માં ધો-.......... માં પ્રવેશ આપવા િવનંતી છે .
૧. િવદ્યાથ��ુ ં �ુ�ુ નામ

:- .............................................................................................

(અટક પ્રથમ લખવી)
૨. િપતા/વાલી�ુ ં નામ

:- ...............................................................................................

૩. પત્ર વ્યવહાર�ુ ં સરના�ુ ં :- �ુ. ......................... પો. .....................ઠ�. .............................
તા. .................. �જ. ............................. પીન નં. ................
મોબાઇલ નં. ........................
૪. કાયમી સરના�ુ ં

:- �ુ. ......................... પો. .....................ઠ�. .............................
તા. .................. �જ. ............................. પીન નં. .................

૫. વતનથી ઉક્ત આશ્રમશાળા�ુ ં �તર (�ક.મી.) : ...................................................................
૬. જન્મ તાર�ખ

:- તાર�ખ .......................... જન્મ સ્થળ ....................................
તા�ુકો ................. �જ...........................................................

૭. �િત અને પેટા �િત

:- ..............................................................................................

(�િતના દાખલાની નકલ બીડવી)

૮. વાલીનો વ્યવસાય

:- ...............................................................................................

૯. વાલીની વાિષ�ક આવક

:- �. ......................... �ક� �િપયા ................................................

૧૦. છે લ્લે કયા ધોરણની પર�ક્ષા પાસ કર� :- ધોરણ : ....................... વષર્ .............................
૧૧. છે લ્લી પાસ કર� લી પર�ક્ષા�ુ ં પર�ણામ :- ............................................................................
(માકર્ શીટની નકલ બીડવી)
�ુલ �ુણ

િવષય�ુ ં નામ

ટકા

િવશેષ ન�ધ

મેળવેલ �ુણ
ક�ટલા
�ુણમાંથી
૧૦. છે લ્લી � શાળામાં ભણ્યા હોય તે શાળા�ુ ં નામ :- .................................................................
૧૧. િવદ્યાથ� અનાથ છે ક� ક�મ ? િવદ્યાથ��ુ ં પાલન-પોષણ કરનાર જવાબદાર વાલી�ુ ં નામ અને સરના�ુ ં તથા
િવદ્યાથ�

સાથેનો

સંબધ
ં

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

...................................................................................................................................
૧૨. િવદ્યાથ�ની �િતનો સમાવેશ આ�દમ�ૂથમાં થાય છે ક� ક�મ? ...........................................
૧૩. િવદ્યાથ�ના વાલીએ રોજગાર� અથ� સ્થળાંતર કર� લ છે ક� ક�મ? ..........................................
સ્થળાંતર

કર� લ

ગામ�ુ ં

નામ

તથા

વતનથી

�તર

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

૧૪. રહ�ઠાણ�ુ ં ગામ રાજયના સીમાંકન હ�ઠળ�ુ ં છે ક� ક�મ? (બોડર્ ર િવલેજ) ..............................
૧૫. વાલી�ુ ં �વન-ધોરણ ગર�બીર� ખાથી નીચે છે ક� ક�મ? (BPL).............................................
૧૬. વતનના ગામમાં પ્રાથિમક/માધ્યિમક શાળા છે ક� ક�મ ? ...................................................
જો હા, તો કયા ધોરણ �ુધીની શાળા છે ?.......................................................................
૧૭. ગામમાં શાળા ન હોય તો, ન�કના ગામમાં આવેલ શાળા�ુ ં નામ/ગામ તથા રહ�ઠાણાથી �તર
(�ક.મી.)........................................................................................................................
૧૮. માર� પસંદગીની અન્ય આશ્રમશાળાઓ (૧) .............................. (૨) ............................
િવદ્યાથ�ની સહ� .................................

વાલીની સહ� .............................
અથવા ��ુઠા�ુ ં િનશાન
વાલી�ુ ં નામ .............................

સ્થળ ..........................
તાર�ખ .......................
ુ ાવા:
અર� સાથે જોડવાના �ર
૧. �િતના દાખલાની પ્રમા�ણત નકલ
૨. આવકના દાખલાની પ્રમા�ણત નકલ
૩. બી.પી.એલ નો દાખલો (જો હોય તો)
૪. માકર્ શીટની પ્રમા�ણત નકલ
૫. શાળા છોડ�ાના પ્રમાણપત્રની નકલ/જન્મ ન�ધણીનો દાખલો

૬. રહ�ઠાણના �ુરાવાની નકલ (ર� શન કાડર્ )
૭. બ�ક પાસ�ુકની નકલ
૮. આધાર કાડર્ ની નકલ

આચાયર્
આશ્રમશાળા�ુ ં નામ..........
તા. ........... �જ. ...........

