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પાલડ� મીઠ�, તા. દયોદર, �જ. બનાસકાઠંા, �જુરાત  

પીન: ૩૮૫૩૩૦  �: 02735 266473 

============================================================================================================= 

ધો. ૯ થી ૧૨ મા ં%વેશ મેળવવા માટ+,ુ ંઅર. ફોમ0 

%િત, 

આચાય04ી, લોકિનક+તન િવનય મંદર, 

પાલડ� મીઠ�, તા. દયોદર, �જ. બનાસકાઠંા, �જુરાત પીન: ૩૮૫૩૩૦ 
 

સિવનય િવનતંી ક+ 5ુ ંઆપની શાળામા ંસને ����-�� ના શ7ૈ8ણક વષ0મા ંધો. ____ મા ં%વશે મેળવવા મા�ુ ં<ં. મને %વશે 

આપવામા ંઆવશે તો આપની શાળા/સ>ંથા ના વત0માન તથા ભિવ@યમા ંઅમલમા ંAકુાનાર તમામ િનયમો,ુ ંપાલન કરવાની  અન ેિશ>ત,ુ ં

પાલન કરવાની બાહં+ધર� આCુ ં<ં. સ>ંથા ની %િત@ઠા ન ેહાિન થાય તDે ુ ંકોઈ પણ કાય0 સ>ંથાની Fદર ક+ બહાર નહ� કરવા 5ુ ંકGલુ થાH <ં. 

નીચનેી િવગતો િવJાથKએ Mતે ભરવી. 

Nમ િવગત િવગત 

01 િવJાથK,ુ ંનામ     (એલ. સી. Aજુબ)   

02 િપતા,ુ ંનામ       (એલ. સી. Aજુબ) 
 

03 માતા,ુ ંનામ       (એલ. સી. Aજુબ) 
 

04 અટક              (એલ. સી. Aજુબ) 
 

05 
સરનાAુ ં 

(આધાર કાડ0 / ર+શન કાડ0 Aજુબ) 

 ગામ:                                                તાWકુો: 

�જXલો:                                             પીન: 

06 Zિુનક કોડ (૧૮ Fકનો)   

07 જ\મ તાર�ખ (એલ. સી. Aજુબ)   

08 Mિત (_ી, C ુ̀ ુષ)   

09 ધમ0   

10 
સામા�જક Mિત (જનરલ, શા. શૈ. પછાત વગ0, 

અ,.ુ Mિત, અ, ુજન Mિત) 
  

11 પેટા Mિત (દા.ત. હ\cુ, .......) (એલ. સી. Aજુબ)   

12 આધાર કાડ0 નબંર                               (આધાર કાડ0ની નકલ જોડવી) 

13 dુ ંબાળક ગર�બી ર+ખા હ+ઠળ છે?   

14 ગત વષ0ની હાજર� દવસોમા ં   

15 શાર�રક ર�તે િવકલાગં છે?                                            (જો હા તો િવકલાગંતા, ુ ં%માણપf જોડDુ)ં 

16 dુ ંબાળક બઘેર છે?   

17 વાલીની છેXલા નાણાક�ય વષ0ની આવક                                                                        (આવકનો દાખલો જોડવો) 

18 િવJાથKનો બhક ખાતા નબંર   

19 ખાતા ધારક,ુ ંનામ (પાસGકુ Aજુબ)   

21 બે\ક,ુ ંનામ   

22 શાખા,ુ ંનામ   

23 IFSC Code ૧૧ Fકનો (પાસGકુ Aજુબ)                                                             (પાસGકુની નકલ જોડવી) 

24 મેળવલે �ણુની ટકાવાર� (માક0શીટ જોડવી) pુલ �ણુ :            મેળવેલ �ણુ:                 ટકા: 

25 વાલીનો મોબાઈલ નબંર   

P. T. O. 
 

 

 

શૈ78ણક વષ0 : 2020-21 

પાસપોટ0 

સાઈઝ ફોટો 



 

 

01. િવJાથK શાળામા ંદાખલ કરવા ક+ તનેે શાળામાથંી પરત લઇ જવા તમેજ આચાય0 જયાર+ બોલાવ ેsયાર+ વાલીએ શાળામા ંઆવDુ ંપડશ.ે 

વાલીન ેબોલાવવા છતા ંજો હાજર નહ થાય ક+ પછ� અઠવાડયા મા ંઆવી tલુાસો નહ કર+ તો વાલી પોતાના બાળકની જવાબદાર� 

u>વકારવા તૈયાર નથી તમે માનીન ેિવJાથK, ુ ંનામ શાળાના ર.>ટરમાથંી કમી કરવામા ંઆવશે. 

02. શાળાની Fદર ક+ બહારની વત0vુકં માટ+ િવJાથK શાળાના આચાય0ન ેજવાબદાર રહ+શે. 

03. શાળાના વહ�વટ ક+ િશ>ત મા ંદખલ કર+ તવેી કોઈ પણ %Dિૃx શાળામા ંક+ શાળા બહાર િવJાથK કર� શકશ ેનહy. 

04. fણ દવસ zધુી વગ0 િશ7કની અને તથેી વધાર+ દવસ માટ+ આચાય0ની રM િસવાય કોઈપણ િવJાથK ગરેહાજર રહ+શ ેતો કોઈ પણ 

Mતની Mણ કયા0 િસવાય િવJાથK, ુ ંનામ શાળામાથંી કમી કરવામા ંઆવશે. 

05. Auુ{ત દવસ િસવાય િવJાથKએ શાળાએ ન|� કર+લા ગણવશેમા ંજ આવDુ ંપડશે. બે વખત zચુના આપવા છતા ંપણ ગણવશે વગર 

આવશ ેતો નામ કમી કરવા પાf થશે. 

06. આચાય0ની રM િસવાય િવJાથK કોઈ પણ પર7ા મા ંગેરહાજર રહ� શકશ ેનહy. 

07. શાળાની િમલકત તથા સાધનો, C>ુતકો વગરે+ ને કોઈ પણ %કાર,ુ ં ,કુશાન કરનાર િવJાથK પાસથેી તનેી Cરુ� ક�મત વzલુવામા ં

આવશે. 

08. કોઈ પણ િવJાથK, ુ ંનામ શાળામાથંી કમી કરવા,ુ ંહશે તો } તે માસની આખર તાર�ખ zધુીમા ંઆચાય0ને તનેી લે8ખત Mણ કરવી પડશે. 

Mણ કરવામા ંનહy આવે અને ત ેિવJાથK, ુ ંનામ પછ�ના માસમા ંચાW ુરહ+શે તો તનેી ફ� ભરવી પડશે. આવી બાક� નીકળતી ફ� ભયા0 

િસવાય પરણામ ક+ %માણપf મળશ ેનહy. 

09. શાળામા ંઆપલે કોઈ પણ અર. ની પહ~ચ તર�ક+ >થળ ઉપર પfમા ં{લાક0 ક+ આચાય0ની સહ� અને તાર�ખ મળેવી લવેી. 

10. િવJાથK રાજકારણ મા ંભાગ લઇ શકશે નહy. 

11. કોઈપણ કારણસર શાળામા ંફંડ ફાળો ક+ ઉઘરાvુ ંકરતા ંપહ+લા ંઆચાય0ની પરવાનગી લવેાની રહ+શે. 

12. શાળામાથંી અપાયલે zચૂનાઓ િવJાથKએ સમયસર વાલીને પહ~ચાડવાની રહ+શે. 

13. શાળાના િનધા0રત સમય થી ૧૦ મીનીટ પહ+લા ંિવJાથKએ શાળામા ંહાજર થવા,ુ ંરહ+શે. 

14. %sયકે તાસમા ંિવJાથKએ હાજર રહ+D ુ ંફર.યાત છે. 

15. િશ7ક ની ગેરહાજર�મા ંમોનીટર વગ0ની શાિંત Mળવશે અન ેિવJાથKએ તમેા ંસહકાર આપવાનો રહ+શે. 

16. શાળા છોડ�ા ના %માણપfની માગંણી માટ+ માતા-િપતા ક+ વાલીએ લે8ખત અર. આપવાની રહ+શે. અર. મ�યાના સાત દવસમા ં

%માણપf કાઢ� આપવામા ંઆવશે. 

17. િવJાથKએ ફર.યાત શાળાના ગણવશેમા ંજ આવવા,ુ ંરહ+શે. 

18. વારંવાર શાળામા ંમૌ8ખક zચુનાઓ આપવામા ંઆવ ેતે zચુનાઓ િનયમો તર�ક+ ગણાશે. 
 

  ઉપરો{ત િનયમોનો મh સCંણૂ0 અ�યાસ કય� છે. ઉપરો{ત શાળાના િનયમો મh વા�ંયા છે અને ત,ે ુ ંપાલન કરવાની 5ુ ંખાતર� આCુ ં<ં. 

શાળાની િશ>ત બાબતે મારા Cfુ / માર� Cfુી /  ક+ આિ4ત સામે શાળા �ારા } પગલા ંભરવામા ંઆવશે તે મને તથા મારા પાXયન ે

બધંનકતા0 રહ+શે. 
 

>થળ :  

તાર�ખ :     િવJાથKની સહ�:        વાલીની સહ�: 

8બડાણ:  (બા�ુના ખાનામા ં  �  ની િનશાની કરવી) 

01 એલ.સી.  (શાળા છોડ�ાનો દાખલો)  06 આવકનો દાખલો  
11 

િવકલાગંતા, ુ ં%માણપf 

(િવકલાગં માટ+) 

 
02 છેXલે પાસ કર+લ પર�7ાની માક0શીટ  07 Mિત %માણપf  

03 બhક પાસGકુની નકલ  08 �+શ ફોમ0 ધો. ૯ વણકર માટ+   
12   

04 આધાર કાડ0 ની નકલ  09 ર�\Z ુફોમ0 ધો. ૧૦ વણકર માટ+   

05 ર+શનકાડ0 ની નકલ  10 
અ>વ�છ �યવસાય ફોમ0-૧  

વાXમીક� ચમાર માટ+  
 13   

 

ઉપરો{ત િવJાથKન ે%વેશ આપવામા ંઆવ ેછે. / આવતો નથી. 

જનરલ ર.>ટર નબંર તાર�ખ  

 

 

 

આચાય0 

 

િનયમો 


