॥ વા વલદ્યા મા વલમક્ુ ત મે ॥
જાગૃવત ટ્રસ્ટ ફનાવકાાંઠા,ડીવા
વાંચાલરત

ાંચળીર વલદ્યારમ,ડીવા
ળાાભાાં પ્રલેળ ભાટે અયજી
પ્રવત,

પોભમ આપ્મા તાયીખ=

આચામમ વાશેફ,

વલદ્યાથીનો

ાંચળીર વલદ્યારમ, ડીવા જજલ્રો- ફનાવકાાંઠા

તાજેતયનો

વલમ = ધોયણ= _____ભાાં પ્રલેળ ભેલલા ફાફત

ાવોટમ
વાઈઝનો પોટો

નીચેની ભાહશતી ચોકવાઈથી અને ચેકચાક કમામ લગય બયલી
(૧) વલદ્યાથીન ાંુ પરૂુ નાભ = _______________________________________________________
(૨) જન્ભ તાયીખ= ________________________ (૩) જ્ઞાતી= _________ેટા જ્ઞાતી___________
(3) છે લ્રે અભ્માવ કયે ર ળાાન ાંુ નાભ =____________________________________________
(૪) વતાન ાંુ પરૂુ નાભ = _______________________________________________________
(૫) વતા / લારીની લાવિક આલક= ___________ (૬) વતાના વ્મલવામનો પ્રકાય=_________
વ્મલવામન ાંુ સ્થ= _____________________-__________________________________
(૫) વલદ્યાથીન ાંુ વયનામ ુ = ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
તાલકુ ો=________________ જજલ્રો= __________________ીન નાંફય=_________________
(૬) ઘયનો કોન્ટે ક નાંફય =________________________સ્થાવનક નાં.______________________
(૭) ફેંક ખાતા નાંફય =___________________________ આધાય કાડમ નાં.=_______________
(૮) ૧ એવપ્રર છી વક્ષભ અવધકાયીન ુ આલક/ જ્ઞાતીન ાંુ પ્રભાણત્ર ભેલેર છે ? = _______
ુ =______ ભેલેર ગણ
ુ =________ ટકા= ________
(૯) છે લ્રી યીક્ષાન ાંુ યીણાભ =કુ ર ગણ
વલમ

ગુજયાતી

અંગ્રેજી

હશન્દી

વાંસ્કૃત

ગલણત

વલ & ટે

વાભા.વલ.

કુ ર ગુણ

ભેલેર
ગુણ

(૧૦) ધોયણ -૧૧ ભાાં પ્રલેળ ભાટે વાંદ કયે ર વલમો= વલનમન/ લાલણજ્મ= ___________________
ુ ત્રક, (૩) જ્ઞાતીન ાંુ
લફડાણ= (૧) ળાા છોડયાનો અવર દાખરો, (૨) છે લ્રી ાવ કયે ર યીક્ષાન ાંુ ગણ
પ્રભાણત્ર,(૪) ફેંક ાવ બકુ ની ઝેયોક્ષ, (૫) આલકન ાંુ પ્રભાણત્ર દયે કની ફે-ફે ઝેયોક્ષ નકર.
નોંધ = પ્રલેળ પોભમ ભેવ્મા છી ત્રણ હદલવભાાં જરૂયી આધાયો વાભેર યાખી કામામ રમભાાં જભા કયાલલા
ન ાંુ યશેળે. ત્રણ હદલવ છી પ્રલેળનો શક્ક કયી ળકાળે નશી.

ળાાના વનમભો
(૧) ળાાભાાં નક્કી કયે ર ગણલેળ વલદ્યાથીએ પયજીમાત શેયલાનો યશેળે..ગણલેળ ન શેયનાય વલદ્યાથીને
લગમભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે નશી.
(૨) લારીને ળાાભાાં ફોરાલલાભાાં આલે ત્માયે અચકુ શાજયી આલાની યશેળે. લારી ફોરાલલા છતાાં
ળાાભાાં શાજય ન થામ તો તેના ાલ્મને લગમ ભાાં પ્રલેળ ભળે નશી
(૩) વલદ્યાથીએ ળાાભાાં અને ળાા ફશાય વલલેકથી લતમલાન ાંુ યશેળે.
ુ ી ગે યશાજય યશેનાય વલદ્યાથીન ાંુ નાભ લગમ ભાથી કભી કયલાભાાં
(૪) યજા ભેવ્મા વલના વાત હદલવ સધ
આલળે .
(૫) વલદ્યાથીએ ળાાની વભરકત અને વાધનોની જાલણી કયલાની યશેળે. ળાાની વભરકતને નક્ુ ળાન
ુ કયલાભાાં આલળે .
કયનાય વલદ્યાથીના લારી ાવેથી નક્ુ ળાનીની હકિંભત લસર
ુ ે નક્ુ ળાન કયળે તો તેન ાંુ લતય તેના ાવેથી લસર
ુ
(૬) વલદ્યાથીએ અન્મ વલદ્યાથીને કે તેની ચીજ લસ્તન
કયલાભાાં આલળે.
(૭) ળાાની પી ફાકી શળે તેલા વલદ્યાથીન ાંુ યીણાભ અનાભત યાખલાભાાં આલળે.
(૮) ળાા, વયકાય તથા વાંચારક ભાંડ દ્રાયા આમોજીત પ્રવ ૃવતઓ તથા કામમક્રભભાાં વલદ્યાથીએ પયજીમાત
જોડાલાન ાંુ યશેળે.
ુ ના આપ્મા છી વાત હદલવભાાં જભા કયાલલાની યશેળે.
(૯) ળાાની વલવલધ પી સચ
(૧૦) વલદ્યાથી ળાાભાાં યાજકીમ પ્રવ ૃવત કે વનળાની ધાયણ કયી ળકળે નશી.
ુ નાની જાણકાયી લારીને વભમવય કયલાની યશેળે.
(૧૧) વલદ્યાથીએ ળાાભાાં આેર સચ
(૧૨) વલદ્યાથીએ ળાાના વનમત વભમે વભમવય ળાાભાાં શાજય થલાન ાંુ યશેળે .
(૧૩) વલદ્યાથીએ દયે ક તાવભાાં પયજીમાત શાજયી આલી ડળે. યજા વલના તાવ છોડીને જઈ ળકળે નશી.
ુ નાન ાંુ ારન કયલાન ાંુ યશેળે.
(૧૪) વલમ વળક્ષકશ્રીની ગેયશાજયીભાાં લગમ ભાંત્રીની સચ
(૧૫) પ્રલેળ ભેલનાય દયે ક વલદ્યાથીના લારીએ લારી ભાંડભાાં પયજીમાત જોડાલલાન ાંુ યશેળે.
(૧૬) વલદ્યાથીએ ળાા ફશાય ળાા ણ વલલેકથી લતમન કયલાન ાંુ યશેળે.ળાાની પ્રવતષ્ઠાને નકુ ળાન થામ
તેવ ાંુ લતમન કયી ળકળે નશી.
(૧૭) લારીએ ોતાના શ્ન ભાટે પ્રથભ ળાા કામામ રમભાાં ભલાન ાંુ યશેળે.
ુ તી વલના લારી વીધેવીધા લગમ ખાંડભાાં પ્રલેળ ભેલી ળકળે નશી.
(૧૮) આચામમની અનભ
ુ નાન ાંુ વલદ્યાથી અને લારીએ ારન કયલાન ાંુ યશેળે .
(૧૯) ળાાભાાં આલાભાાં આલતી લખતોલખતની સચ
(૨૦) વલદ્યાથીના વલવલધ પ્રભાણત્રો વલદ્યાથી પક્ુ ત શોમ ત્માયે તેને તથા ભાતા-વતાને ળાાભાાં અયજી
આપ્મા છી જ આલાભાાં આલળે. અન્મ વગાઓને આલાભાાં આલળે નશી.
(૨૧) ખોટી ભાશીતી આીને પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથીનો પ્રલેળ જાણ થતાાં યદ કયલાભાાં આલળે. .
(૨૨) વલદ્યાથીના લારીએ ળાાના તભાભ કભમચાયીઓ વાથે વલલેકથી લતમન કયલાન ાંુ યશેળે.
(૨૩) ળાાએ આેર પ્રભાણત્રભાાં વલદ્યાથી કે લારી જાતે કોઈ પેયપાય કયી ળકળે નશી.
(૨૪) વલદ્યાથી કે લારી ળાાના અન્મ વલદ્યાથીને ધાક ધભકી આી ળકળે નશી.
(૨૫) વલવલધ વળષ્મવ ૃવતના રાબ ભેલલા ભાટે લારીએ ળાા ળરૂ થમાના એક ભાવભાાં જરૂયી આધાયો
ળાાભાાં જભા કયાલલાના યશેળે. ભોડો પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથી કે વભમવય વાધવનક આધાયો ન
આનાય વલદ્યાથીને વળષ્મવ ૃવત ના રાબ આલા ભાટે કોઈ કામમલાશી કયલાભાાં આલળે નશી
(૨૬) ળાાના ઉયોક્ત વનમભોન ાંુ ારન નશી કયનાય વલદ્યાથીન ાંુ નાભ ળાાભાાંથી નોટીવ આપ્મા વલના
કભી કયલાભાાં આલળે.
વલદ્યાથીની વશી=_________________________લારીની વશી=____________________________
તાયીખ=

/

/૨૦

