
વાળા ચકાસણી સપ્તાહ 

મુાકાત ેનારનુું નામ : ......................................................... ષોદ્દો : ................................................  

ાલા:...................................................ક્સ્ટર:....................તાલકુો:..................... જીલ્ો:...................  

રજીસ્ટર શુંખ્યા : કુમાર : ___________ કન્યા : __________ કુ : ______________  

ષાજર શુંખ્યા :  કુમાર : ___________ કન્યા : __________ કુ : ______________  

રજીસ્ટર શક્ષક શુંખ્યા : પરુુવ : ___________ સ્ત્રી : __________ કુ : ______________ 

ષાજર શક્ષક શુંખ્યા :   પરુુવ : ___________ સ્ત્રી : __________ કુ : ______________ 

 

ક્રમ વધાન હા ના 
સ્ચ્છતા 

1.  પ્રળેદ્વારની આશાશનો ભાગ સ્ળચ્છ છે ?   

2.  ાલા રરશર સ્ળચ્છ છે ?   

3.  કુમાર શેશનટેન સ્ળચ્છ છે ?   

4.  કન્યા શેશનટેન સ્ળચ્છ છે ?   

5.  ાલાના તમામ ળગગખુંડ સ્ળચ્છ છે ?    

6.  મધ્યાષન ભોજન રશોડુું અને તેની આશાશની જગ્યા સ્ળચ્છ છે ?   

7.  ીળાનાું ાણીની ટા ુંકીની આશાશની જગ્યા સ્ળચ્છ છે ?    

8.  ાલામાું નકામો ડેડસ્ટોક ડે છે ?   

ભૌશતક સશુળધા 
9.  મધ્યાષન ભોજન મેન ુમજુબ અાય છે ?   

10.  ાલામાું ઔવધબાગ અને રકચન ગાડગન છે ?    

11.  ાલાને કમ્ાઉન્ડ ળો છે ?    

12.  રદવયાુંગ બાલકો માટે રેમ્ છે ?   

વૈક્ષણણક પ્રવવૃતઓ 

13.  બાયશેગ દ્વારા પ્રશારરત થતા ૈક્ષણણક કાયગક્રમ બાલકોને બતાળળામાું આળે છે ?  

(બાલકોને પછૂીને ખવુું) 

  

14.  કમ્્યટુરેબ ચાલ ુષાતમાું છે ?  

જો ષા તો કુ કમ્્યટુર શુંખ્યા.......................તેમા ુંથી ચાલ ુકમ્્યટુર..................  

  

15.  કમ્્યટુર આધારરત  શક્ષણ અાય છે ? (બાલકોને પછૂીને ખવુું)    

16.  કમ્્યટુર ેબની યોગ્ય જાલળણી થાય છે ?   

17.  સ્કુ કો.ઓડીનેટર શનયશમત કામગીરી કરે છે ?    

18.  તમામ શળદ્યાથીઓને ાઠ્યપસુ્તકો મલે છે ?    



19.  દરેક શક્ષક ાશે જે તે ધોરણ/શળવયની શક્ષક આવશૃિ છે ?   

20.  ધોરણ ૬ થી ૮નાું તમામ બાલકોને સ્ળ અધ્યયનોથી મલેી છે ?  

(ગજુરાતી, રષન્દી, અંગે્રજી, ગણણત) 

  

21.  શક્ષક દ્વારા સ્ળ અધ્યયનોથીની ચકાશણી કરળામાું આળે છે ?   

22.  N C E R T માન્ય મેથ્શ-શાયન્શ કીટ મલેી છે ?   

23.  જો N C E R T માન્ય મેથ્શ-શાયન્શ કીટ મલેી છે, તો તેનો ઉયોગ થાય છે ?   

24.  SCEના ત્રકો યોગ્ય રીતે શનભાળે છે ?   

25.  ઈન્ટરનેટ કનેકન ચાલ ુછે ?   

26.  ટ્રાન્શોટેન સશુળધા છે ? 

જો ષા, તો તેના ાભાથી બાલકોની શુંખ્યા : 

  

પ્રવવૃિ દ્વારા જ્ઞાન-પ્રજ્ઞા અણિગમ આધારરત વવક્ષણકાર્ય  
27.  દરેક બાલક ાશે વયક્ક્તગત અભ્યાશકાડગ છે ?   

28.  બાલક તેના અભ્યાશકાડગ મજુબ જે તે જૂથમાું બેઠુું છે ?   

29.  પ્રજ્ઞા પ્રવશૃિ ગ્રાન્ટનો યોગ્ય ઉયોગ થયો છે ?   

ાાંચન - લેખન - ગણન (ઉચારાત્મક શક્ષણકાયગ) 

30.  ળાુંચન-ેખન-ગણન માટે જરૂરી ઉચારાત્મક શક્ષણકાયગ કરે છે ?   

31.  ઉચારાત્મક શક્ષણકાયગ બાદ ળાુંચનમાું બાલકોની ક્સ્થશત :                શારી / મધ્યમ / નબલી  

32.                                 ેખનમાું બાલકોની ક્સ્થશત :                શારી / મધ્યમ / નબલી  

33.                                 ગણનમાું બાલકોની ક્સ્થશત :                શારી / મધ્યમ / નબલી  

 

મુાકાતની તારીખ :         શષી :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


