
આધાર ડાયસ પ�ક-ર ભરતી વખતે ઘયા=નમા ંરાખવાની બાબતો. 
(1) �વેશનબંર(�.આર.નબંર) બાળકનો �.આર. નબંર 

(ર) બાળક�ુ ંનામ :- 

(3) િપતા�ુ ંનામ :- 

(4) માતા�ુ ંનામ :- 

(5) અટક :- 

(6) હ�બીટ�શન�ુ ંનામ �ામ્ ુઅથવા શહ�ર� (RURAL,URBAN) શાળા �ામયસ હોય તો RURAL અને શહ�ર� 

હોય તો URBAN  

(7) ્નુીક કોડ (18 �કનો) 

 (8) જનમડ તાર�ખ :- 

(9) �વેશ તાર�ખ :- 

(10) �િત  �ુમાર-1,કનયા-ંર  

(11) સામા�ક �િત :- જનરલ-1,અ�.ુ�િત(SC)- ર,અ�.ુજન.�િત(ST)-3, સામા�ક શૈક�ણક ર�તે 

પછાત(OBC)-4. 

(1ર) પેટા �િત :-અ�.ુ�િત(SC)-ર1,અ�.ુ�િત પૈક� અિત પછાત-રર,અસવશચછક વય,વસાયો-ર3. 

(13) ભારત સરકારનો આધાર ્.ુઆઈ.ડ�નબંર(1ર �કનો) 

(14) ધમર :- �હન્ુિિ-1,��ુસલવમ-ર,��સતી,-3,શીખ-4,બોઘ્ર-5,અનયક-7 

(15)   �ુ ંબાળક ગર�બી ર�ખા હ�ઠળ (BPL) છે.? (હા=1,ના=2) 

(16) વ�ંચત �ૂથ (લા�ુ ંપડ� ુ ંનથી=0, હા=1,ના=2) 

(17) RTE એકટ હ�ઠળ બાળક ખાનગી શાળામા ંમફત િશકણ મેળવે છે?   

(લા�ુ ંપડ� ુ ંનથી=0, હા=1,ના=2) 

(18) વષર ૨૦૧૫-૧૬ અભયાસ�ુ ંધોરણ  

(19)વષર ૨૦૧૬-૧૭ માટ�� ુ ંઅભયાસ�ુ ંધોરણ  

(ર0)વષર ૨૦૧૫-૧૬ની હાજર�(�દવસમા)ં  

(ર1)ધો -૧ હોય તો અગાઉના વષરની �સથતી* 

(રર) િશકણ�ુ ંમાઘયઉમ :- �જુરાતી=03, �હનદ�બ=04, મરાઠ�=10, ઉડ�યા=1ર, સસં��લત=14, સ�ધી=15,  

        તાિમલ=16, તે��ુ=ુ17, ઉ્ુર=18, ��ે�=19, અનય =99 
 
 
(ર3)  શા�રર�ક ર�તે િવકલાગંઃ- લા� ુ5ડ� ુનથી=0,(TB)=1,અ�્5 ��ષટઠ (LV)=ર,સાભંળવાની ખામી  

     (HI)=3,બોલવામા ં/વાણીની ખામી (SI)=4,શા�રર�ક અપગંતા (LM)=5, માનસીક કિત (MR)=6,  

       શીખવાની અકમતા (LD) =7, મગજનો  લકવો (CP) =8, સવો�લનતા(પોતાનામા ં 



      રચે�)ુ(Autism)=9,સ�ંણુર �ધ બ�ુ  િવકલાગંતા=10, રકતિપત=11,અનયત=1ર 

(ર4)િવકલાગંતા�ુ ં�માણપ� છે? (હા=1,ના=2) 

(ર5)િવશેષ જ��રયાતવાળા બાળકોને આપેલ સહાય :- લા� ુપડ� ુ ંનથી-0, �ેઈલ �સુતોકો-1, �ેઈલ ક�ટ- 

      ર, અલપબ ��ષટહ ક�ટ-3, �વણ સહાયક સાધન-4, બધં પટો / પાટો-5, બગલ ્ોડ�-6, વહ�િીલચેર-7 , 

        �ણ પૈડાવાળ� સાયકલ -8, ક�લી5ર-9, અનયશ-10 

(ર6)પાઠ��સુતકોનો નો સેટ સ�ંણૂર મફત આપેલ છે?  (હા=1, ના=2) 

(ર7)ક�ટલા જોડ ગણવેશ આપેલ? (1 જોડ=1, 2 જોડ=2, નથી=0, લા�ુ ંપડ� ુ ંનથી=99) 

(ર8)મફત પ�રવહનની �િુવધા આપેલ છે? (હા=1,ના=2,લા�ુ ંપડ� ુ ંનથી=0) 

(ર9)મફત અ�ુરંકણ (Escort) ની �ુિંવધા આપેલ છે? 

(30)મફત છા�ાલયની �િુવધા મેળવેલ છે?* લા� ુપડ� ુનથી-0,કસ� ુરબા ગાધંી િવધાલય-1,કસ� ુરબા  

    ગાધંી બાલીકા િવ�ાલય િસવાયની અનય  સરકાર� શાળા-ર,અનય0-3 

(31)STP �તગરત તાલીમ મેળવેલ છે   લા� ુપડ� ુ ંનથી-0,િનવાસી-1,બીન િનવાસી-ર 

(3ર) �ુ ંબાળક બે્ર છે ? 

(33) વષર ર016-17 માટ� બાળકની �સથ િત(આ શાળામાજં -1,બી� શાળામા-ંર,�ોપઉટ-3,મરણ-4) 

(34) બાળક/વાલીનો બેનક1 એકાઉનટબ નબંર(14 �કડાનો) 

(35)એકાઉનટા ધારક�ુ ંનામ(બ�ક પાસ�કુ �જુબ) 

(36)બ�ક�ુ ંનામ  

(37)શાખા�ુ ંનામ 

(38)IFSC કોડ(11 �કડાનો નબંર) 

(39)વાલીનો મોબાઈલ નબંર :- 

ન�ધઃ-  (1) માહ�તી કોડ નબંરમા ંભરવી. 

           (ર)  બાળકની માહ�તીમા ંકોઈ �ધુારો હોય તો લાલ પેન કરવો  અનય)થા વાદળ� પેન વાપરતી 

           (3) કોલમ નબંર-34 થી 39 ની માહ�તી સરકાર�,�ાનટ�યડ તેમજ આ�મ શાળાએ ફર�યાત  

            ભરવાની   રહ�શે. આ માહ�તી સકોરલરશીપ માટ� છે. 

(4) તમામ કોલમ મા ં સાચી માહ�તી ભર�ને શાળાના આચાયર તેમજ એસ.એમ.સીના અઘ્ક્ની સહ� તથા  

   િસકકા સાથે તાર�ખઃ-ર8/4/ર016 �ધુીમા ંસી.આર.સી કો.ઓડ� એ ચકાસણી કર� બી.આર.સી કકાએ  

   આપવાના રહ�શે. 
 
 
 
 
 
 


