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િજ લાન ુનામ : RAJKOT તાલકુાનુ નામ:ગ ડલ 
શાળાન ુનામ અને ડાયસ કોડ (ફર યાત લખવુ)ં : 

િવગત િવ ાથ  ૧         (તમામ માિહતી અં ે માં જ લખવી) 

1) વેશ નંબર( આર નંબર)   

2) બાળકનું નામ   

3).િપતાનું નામ:   

4).માતાનું નામ:   

5).બાળકની અટક:   

6).હેિબટેશન ( ા ય/શહેરી):   

7).આધાર યુિનક કોડ-૧૮ અંકનો:   

8).માતૃભાષા:   

9).જ મ તારીખ(dd/mm/yyyy):   

10). વેશ તારીખ(dd/mm/yyyy):   

11). િત: MALE / FEMALE   

12).સામાિજક િત: SC/ST/OBC/GEN   

13).પેટા િત:   

14).ભારત સરકારનો આધાર(UID)-૧૨ અંકનો:   

15).ધમ:   

16).શંુ બાળક ગરીબી રેખા હેઠળ(BPL) છે?:   

17).વંિચત જૂથ?:   

18).ચાલુ વષનું ધોરણ:   

19).અ યાસનો વગ?:   

20).ગત વષનું ધોરણ:   

21).ગત વષની હાજરી( દવસમાં):   

22).િશ ણનું મા  યમ:   

23).િવકલાંગતાનો કાર?:   

24).િવકલાંગતાનું માણપ  છે?(હા= ૧,ના =૨)   

25.A). દ યાંગ બાળકોને આપેલ સહાય:   

25.B). દ યાંગ બાળકોને આપેલ સહાય:   

26).પાઠય પુ  તકોનો સેટ મફત આપેલ છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= 

૧,ના =૨) 
  

27).કેટલા જોડ ગણવેશ આ  યા છે? 
(૯૯- લાગુ પ તુ નથી, ૧- 1 જોડ, ૨-૨ જોડ, ૦-નથી) 

  

28) મફત પ રવહનની સુિવધા આપેલ છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= 
૧,ના =૨) 

  



 

29) મફત અનુંર ણ(Escort) ની સંુિવધા આપેલ છે? 
(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨) 

  

30).મ યાન ભોજન ની સુિવધા મેળવેલ છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦,હા= ૧,ના 

=૨) 
  

31)મફત છા ાલયની સુિવધા આપેલ છે?(0- લાગુ પડતુ નથી, 1- ક તુરબા 

ગાંધી બાિલકા િવ યાલય, 2- ક તુરબા ગાંધી બાિલકા િવ યાલય િસવાયની અ ય, 3- 
RMSA  ગ સ હો ટેલ, 4- અ ય) 

  

32).મફત સાયકલની સહાય મેળવેલ છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦,હા= ૧,ના =૨)   

33) STP અંતગત ખાસ તાલીમ મેળવેલ છે?: 
( 0- લાગુ પ તુ નથી,૧-િનવાસી, ૨- િબનિનવાસી) 

  

34) શંુ બાળક બેઘર છે? (0- લાગુ પ તુ નથી, ૧-૧-માતા િપતા સાથે, ૨-પુ ત 
ર ણ િવના) 

  

35) બાળક/વાલીનો બે ક એકાઉ ટ નંબર(7-20 અંકનો)   

36) એકાઉ ટ ધારકનું નામ(બક પાસબુક મુજબ)   

37) બક નંુ નામ   

38) શાખા નંુ નામ   

39) IFSC કોડ(૧૧ અંકનો)   

40).છે લી પરી ામાં બેઠેલા છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨)   

41)છે લી પરી ામાં પાસ થયેલા છે?(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨)   

42).છે લી પરી ામાં મેળવેલ ગુણની ટકાવારી:   

43) વાહ(ધોરણ ૧૧ અને ૧૨ માટે) 
(1- Arts,2-Science, 3- Commerece, 4- Vocational, 5-Other 
Streame, 6- NA) 

  

44) ેડ/ ે  (ધોરણ ૯ થી ૧૨ માટે)   

45)Iron & Folic Acid(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨)   

46)Deworming Tablets(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨)   

47)Vitamin-A Tablets(લાગુ પ તુ નથી-૦, હા= ૧,ના =૨)   

48) વાલીનો મોબાઈલ નંબર(લાગુ પડતંુ નથી =૦)   

49)EMAIL ID-(બાળક/વાલીનો) :   

50)ચાલુ એકેડિમક વષ માટે બાળક િ થતી:( 1- આજ શાળામા, 2-બી  

શાળામા, 3 -- ોપ આઉટ , 4- મરણ પામેલ છે) 
  

51) નવી એ ી કરવા માટેનંુ કારણ: (1. અ ય રા યમાથી આવેલ છે, 2- 

STP વરા દાખલ થયેલ બાળક છે, 3- CWSN બાળક છે,4- બાળકની અગાઉના 
વષોમા ી રિહ ગયેલ છે, 5- RTE વરા વેશ)   
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