િવના �ુલ્યે/-

ગુજરાત સ્ટેટ �ાયબલ એજ્યુકશ
ે ન સોસાયટી
આ�દ�િત િવકાસ િવભાગ - ગાંધીનગર સંચાિલત િશક્ષણ સંકલ
ુ
મોડેલ સ્કુલ - __________

�વેશ અર� ફોમર્

ફોમર્ નંબર -

િવદ્યાથ�નો પાસપોટર્

વષર્: ________

સાઇઝનો ફોટો અહ�
ચ�ટાડવો

�િત,
આચાયર્�ી,
આપની શાળામાં ધોરણ - .............. માં �વેશ મેળવવા િવનંતી સહ અર� ક� છુ ં .
૧

િવ�ાથ�નું પુ� નામ

૨

વાલી/િપતાનું નામ

૩
૪

માતાનું નામ
જન્મ તારીખ

૫

�િત

૬

વાલી/િપતાનો વ્યવસાય

૭

કાયમી સરનામું

૮

હાલનું સરનામું

૯

મોબાઇલ નંબર

તા -

માસ -

મારી િવગત નીચે �માણે છે .

વષર્ -

(૧) અનુ.જન�િત (એસ.ટી)- [ ] (૨) અનુ.�િત (એસ.સી)- [ ]
(૩) બક્ષીપંચ (ઓ.બી.સી.) - [ ] (૪)જનરલ -

(૧)

[ ]

(૨)

૧૦ િવ�ાથ�નો બ�ક ખાતા નંબર અને બ�કનું નામ
૧૧ ધો-૫/૬/૭/૮ પાસ કયાર્નું વષર્
૧૨ ધો-૫/૬/૭/૮માં મેળવેલ ગુણ

કુલ ગુણ -

મેળવેલ ગુણ -

ટકા -

૧૩ છે લ્લે જે શાળામાં ભણ્યા હોય તે શાળાનું નામ
૧૪ િવ�ાથ�નો આધાર ડાયસ નંબર (UDIES No.)
૧૫ િવધવા/ત્યકતા/અનાથ

(૧) િવધવા [ ] (૨) ત્યકતા [ ]

(૩) અનાથ [ ]

૧૬ િવ�ાથ�ને કોઇ પણ શારી�રક ખોડખાંપણ ધરાવે છે ? હા. [ ] ના [ ] . હા હોય તો તેની િવગત લખો
૧૭ વાલીની વા�ષર્ક આવક
િવ�ાથ�ની સહી :__________________________
િપતા/વાલી કબુલાતનામું
આથી હુ ં �હેર ક� છુ ં કે ઉપર જણાવેલી તમામ િવગતો મારી �ણ તેમજ સમજ મુજબ સાચી છે , તથા ઉપરોક્ત રજૂ કરેલ
તમામ િવગતોના અસલ �માણપ�ો �વેશ મળે ત્યારે અચુક રજૂ કરીશ તેમજ મારા પુ�-પુ�ીને શાળાના નીિત-િનયમો મુજબ �વેશ આપવા િવનંતી
છે તે બાબતે હુ ં લાગવગ કે દબાણનો આશરો લઇશ નહી તથા શાળાના તમામ િનયમોને પાળીશ જે ની હુ ં સંમતી આપું છુ ં
તારીખ

/

/

િપતા/વાલી સહી _____________________

િવના �ુલ્યે/-

ફોમર્ની સાથે જોડવાના આધારો:
૧. ધો-૫/૬/૭/૮ નું પરીણામ પ�કની નકલ.
૨. �તીના દાખલાની નકલ.
૩. આધાર કાડર્ની નકલ.
૪. િવધવા/ત્યકતાના બાળક હોય તો તેના આધાર પુરાવાની ઝે રોક્ષ નકલ.
૫. �દવ્યાંગ બાળકનું �દવ્યાંગતાનો પુરાવાની નકલ.

સૂચનાઓ
૧

ફોમર્ સાથે તમામ �માણપ�ોની ઝેરોક્ષ કોપી જોડવાની રહેશ.ે

૨

�વેશ માટે મેરીટ અને મૂલ્યાંકન કરી યોગ્ય િવ�ાથ� ભાઇ/બહેનોને જ �વેશ આપવામાં આવશે.

૩

�વેશ માટે મેરીટમા નામ આવ્યા બાદ શાળામાં અસલ �માણપ� જણાવેલ સમયમયાર્દામાં જમા કરાવવાના રહેશ.ે અન્યથા �વેશ
આપોઆપ રદ થઇ જશે.

૪

એડમીશન થયા બાદ દરેક િવ�ાથ� ભાઇ/બહેનો અને વાલીને શાળાના તમામ િનયમો બંધનકતાર્ રહેશે જે ની અચુક ન�ધ લેવી.

૫

શાળા દ્વારા �હેર કરેલ ર� િસવાય િવ�ાથ� ભાઇ/બહેનોને અન્ય કોઇ ર� આપવામાં આવશે નહી જે ની ખાસ ન�ધ લેવી.

૬

જે તે શાળાના તાલુકાનાં િવ�ાથ� ભાઇ/બહેનોને �ાધાન્ય આપવામાં આવશે.

૭

મોબાઇલ લઈને આવનાર તથા ગેર-િશસ્ત દાખવતા િવ�ાથ� ભાઇ/બહેનોને શાળામાંથી બરતરફ કરવામાં આવશે.

૮

મામલતદાર�ી / તલાટી�ી / સરપંચ દ્વારા �માિણત �િતનો અને આવકનો દાખલો લાવવાનો રહેશ.ે

૯

ફોમર્ સ્વીકારવાનો સમય સવારના ૦૮:૦૦ થી ૧૧:૩૦ વાગ્યા સુધીનો રહેશ.ે

૧૦

ફોમર્ સ્વીકારવાની છે લ્લી તારીખ _________રોજ મોડામાં મોડા ૧૧:૩૦ વાગ્યા સુધીમાં શાળા સમય દરમ્યાન જમા કરાવવાના
રહેશ.ે

મેરીટમાં નામ આવ્યા બાદ શાળામાં ફર�યાત જમા કરાવવાના અસલ �માણપ� :
૧. શાળા છોડયાનું �માણપ� (L.C – અસલ)
૨. ધો-૫/૬/૭/૮ નું પરીણામ પ�કની અસલ
૩. બ�ક પાસબુકના �થમ પેજની નકલ.
૪. આધારકાડર્ની નકલ.
૫. �િતના દાખલાની નકલ.
૬. આવકના દાખલાની નકલ.
૭. િવધવા/ત્યકતાના બાળક હોય તો તેના આધાર પુરાવાની નકલ. (અસલ �માણપ� સાથે લઈને આવવાનું રહેશ)ે
૮. �દવ્યાંગ બાળકનું �દવ્યાંગતાનો પુરાવાની નકલ. (અસલ �માણપ� સાથે લઈને આવવાનું રહેશ)ે

ખાસ સૂચના
•

પ�રણામ પ�કમાં દરેક િવષયના ગુણ લખેલા હોવા જ�રી રહેશ.ે �ેડ લખેલ પ�રણામ પ�ક સ્વીકાયર્ રહેશે નિહ.

િવ�ાથ�ની સિહ : .....................
તારીખ :
/
/

વાલીની સિહ : .....................
ફોમર્ સ્વીકારનાર કમર્ચારીની સહી

તારીખ -

(ફકત કચેરીના ઉપયોગ માટે)

