
               

 
 

 

 

(રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ-૨૦૨૦ મજુબ ગજુરાિી માધ્યમમાાં શિિશુિક્ષણ આપિી પરૂ્વ પ્રાથશમક વ્યર્સ્થા ) 

 શર્દ્યાર્ાટિકા પ્રર્ેિની લાયકાિ  

૧)  શિિ ુ– ૧  

લઘુત્તમ લાયકાિ - ૧ જૂન સુધીમાાં ત્રણ ર્ર્વ પૂણવ હોય િે બાળક પ્રર્ેિ મેળર્ી િકિે.  

૨)  શિિ ુ– ૨  

લઘુત્તમ લાયકાિ - ૧ જૂન સુધી ચાર ર્ર્વ પૂણવ હોય િે બાળક પ્રર્ેિ મેળર્ી િકિે.    

     ૩)  શિિુ - ૩  

          લઘુત્તમ લાયકાિ - ૧ જૂન સુધી પાાંચ ર્ર્વ પૂણવ હોય િે બાળક પ્રર્ેિ મેળર્ી િકિે. 

 

 ફી ની શર્ગિ 

     ૧.  શિિુ-૧, ૨ અને ૩ માિે િૈક્ષશણક ર્ર્વ ૨૦૨૩-૨૪ની ફી નીચે મુજબની રહેિે.  
 

ક્રમ ફી ની શર્ગિ  

ફી ની શર્ગિ 

સત્ર – ૧ સત્ર – ૨ કલુ ર્ાર્ર્વક ફી  

૧  રશજસ્રેિન ફી  ૦૦  ૦૦ ૧૦૦૦* 

૨  ટ્યુિન ફી  ૭,૫૦૦  ૭,૫૦૦ ૧૫,૦૦૦ 

           કુલ ફી  ૭,૫૦૦ ૭,૫૦૦  ૧૬૦૦૦  

   *  રશજસ્રેિન ફી નોનટરફાંડેબલ રહેિે.  

 

 

 

 



 

 પટરર્હન  

     ૧) બાળકને લેર્ા-મૂકર્ાની િેમજ નાસ્િાની વ્યર્સ્થા ર્ાલીએ કરર્ાની રહેિે. 

     ૨) જો ભશર્ષ્યમાાં યુશનર્ર્સવિી દ્વારા બાળકને લેર્ા મૂકર્ા માિે સ્કૂલ-બસની વ્યર્સ્થા કરર્ામાાં આર્ે િો િેની  

          ફી અલગથી ભરર્ાની રહેિે.  

     ૩) બાળકને શર્દ્યાર્ાટિકાના સમય કરિાાં ૧૦ શમશનિ પહેલાાં મૂકી જર્ાની િેમજ સમયસર લઈ જર્ાની  

         જર્ાબદારી માિા-શપિાની રહેિે.  
 

 પૌશિક આહાર  

     ૧) બાળકને ઘરેથી જ બનાર્ેલો સાશવર્ક અને પૌશિક નાસ્િો જ આપર્ો. (ભાખરી, રોિલી, િાક, દાળભાિ, 

          ખીચડી, ઢોકળાાં , થેપલાાં, ઇડલી, રાબ, મગ, ચણા ર્ગેરે આપી િકાય) 
  

 અન્ય સચૂનાઓ  

     ૧) એક ર્ગવમાાં કુલ શર્દ્યાથીઓની સાંખ્યા ૩૦ રહેિે.  

     ૨) શર્દ્યાર્ાટિકાનુાં િૈક્ષશણક સત્ર જૂન થી મે રહેિે.   

     ૩) શર્દ્યાર્ાટિકાનુાં માધ્યમ ગુજરાિી રહેિે. 

     ૪) ર્ખિોર્ખિ ર્ાલીસાંમેલન / ર્ાલીબેઠક રાખર્ામાાં આર્ે ત્યારે અર્શ્ય હાજર રહેર્ુાં. 

     ૫) યુશનર્ર્સવિી પટરર્ાર પ્રબોધન અને સમાજ પ્રબોધનને મહવર્ આપિી હોઈ આ કાયવક્રમોમાાં ર્ાલીએ     

         અર્શ્ય સહભાગી થર્ાનુાં રહેિે. 

     ૬) પ્રર્ાસ-ઉજાણી િથા કોઈ પણ કાયવક્રમની જાણ થયે આપનો સહકાર અપેશક્ષિ છે.   

     ૭) શર્દ્યાર્ાટિકામાાં મૂલયાાંકન પદ્ધશિ અનૌપચાટરક રહેિે. કોઈ પ્રકારની પરીક્ષા લેર્ામાાં આર્િે નહીં, પરાંિુ     

        ર્ર્વના અાંિે પાંચકોિીય શર્કાસ માિે બાળકે કરેલા ટક્રયાકલાપોનુાં મૂલયાાંકન કરિુાં પ્રગશિપત્રક આપર્ામાાં     

        આર્િે.  

     ૮) કોઈ પણ સાંજોગોને કારણે બાળકને શર્દ્યાર્ાટિકામાાં અભ્યાસ ન કરાર્ર્ો હોય િો  સત્રના અાંશિમ માસ   

        સુધીમાાં શલશખિ માશહિી શિિુશનકેિન સાંયોજકને મોકલી આપર્ી અન્યથા નર્ા સત્રની બધી ફી ભરર્ાની  

        રહેિે.  

    ૯) ફી યુશનર્ર્સવિીએ નક્કી કરેલ સમયગાળા દરશમયાન ભરર્ાની રહેિે. 

    ૧૦) ર્ાલીઓએ યુશનર્ર્સવિીના ર્ખિોર્ખિના શનયમોનુાં પાલન કરર્ાનુાં રહેિે.  

    ૧૧) શર્દ્યાર્ાટિકામાાં બાળકના પ્રર્ેિ અાંગે આખરી શનણવય યુશનર્ર્સવિીનો રહેિે. 

  

ઉપરના શનયમો અમે ર્ાાંચ્યા છે અને િેનુાં પાલન કરીિુાં, જે મને માંજૂર છે._______________________ 

 

          (ર્ાલીનુાં નામ અને સહી) 

 



 

 

 
 

(રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીશિ-૨૦૨૦ મજુબ ગજુરાિી માધ્યમમાાં શિિશુિક્ષણ આપિી પરૂ્વ પ્રાથશમક વ્યર્સ્થા ) 

 
ફોર્મ નબંર   

                        પ્રવેશપત્રક  

શશશ ુ– ૧    શશશ ુ– ૨   શશશ ુ– ૩  
 

૧. બાળકન ું પરૂ ું નામ : __________________________________________________________ 

                            (નામ)        (પિતા/માતાન ું નામ)       (અટક) 
 NAME IN BLOCK LETTERS ____________________________________________________ 

                                  (NAME)    (FATHER’S/MOTHER’S NAME)    (SURNAME) 
 

૨. બાળકની જન્મ તારીખ :     /    /           છોકરો :           છોકરી :                 ઉંમર : ________  

૩. માતાન ું પરૂ ું નામ : ___________________________________________________________ 

   વ્યવસાય અન ેહોદ્દો : _________________________________________________________ 

   વ્યવસાયના સ્થળન ું સરનામ ું :___________________________________________________ 
૪. પિતાન ું પરૂ ું નામ : ___________________________________________________________ 

   વ્યવસાય અને હોદ્દો : _________________________________________________________ 

   વ્યવસાયના સ્થળન ું સરનામ ું :___________________________________________________ 

૫.  સામાજજક દરજ્જો :  એસ.સી.         એસ.ટી .             ઓ.બી.સી.             જનરલ  

૬. હાલન ું સરનામ ું   : ___________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 

             ___________________________________ િીન કોડ : ____________________ 

૭. કાયમી સરનામ ું   : __________________________________________________________ 

            _________________________________________________________________ 



             ___________________________________ િીન કોડ : ____________________ 

૮. ઈમેઈલ         : ____________________________________________________________ 

૯. વોટ્સએિ નુંબર : ___________________________________________________________ 

૧૦. સપંકમની શવગત :      

(૧) નામ : ________________________________________________ સુંબુંધ : ____________ 

     મોબાઇલ નુંબર : ________________________________ 
(૨) નામ : ________________________________________________ સુંબુંધ : ____________ 
    મોબાઇલ નુંબર : ________________________________  
બાળકની સાર્ાન્ય ર્ાહિતી : 

૧૧. બ્લડ ગ્રિૂ : ________________   
૧૨. કોઈ ખાદ્ય િદાથથની એલર્જી હોય તો જણાવો. _______________________________________ 

૧૩. બાળકને કોઈ વસ્ત  નો ભય લાગે છે ? જણાવો.  _____________________________________ 

૧૪. બાળકને કોઇિણ પ્રકારની પવકલાુંગતા હોય તો જણાવો. ______________________________ 

અન્ય શવગતો :  

૧૫. તમારા ઘરથી ચિલ્ડ્રન્સ ય પનવપસિટી (પિશ પનકેતન) વચ્િેન ું અંતર કેટલ ું છે? _________________ 
૧૬. શ ું તમે ચિલ્ડ્રન્સ ય પનવપસિટી દ્વારા િલાવવામાું આવતા તિોવન કેન્રનો લાભ લીધો છે? 
     હા, તો કેટલો સમય ? _______________________ 
૧૭. શ ું તમે ચિલ્ડ્રન્સ ય પનવપસિટી દ્વારા િલાવવામાું આવતા પિશ  િરામિથન કેન્રનો લાભ લીધો છે? 
      હા, તો કેટલો સમય ? ______________________ 
વાલીની સહી : _________________ વાલીન ું નામ : ________________________________ 
દદનાુંક        :     /     / 

Only for Office use/ ફક્ત કાયાથલય માટે  

પ્રવેિિત્ર સાથે જોડેલ બીડાણની યાદી (જોડેલ બીડાણની સામે ખરાની પનિાની કરવી.) 

ક્રમ પવગત જોડલે બીડાણની સામે 
ખરાની પનિાની કરવી 

૧  પ્રવેિ મેળવવા અંગેની અરજી   
૨  બાળકના જન્મના દાખલાની નકલ  
૩  બાળકના/માતાપિતાના આધારકાડથની નકલ   
૩  પ્રવેિિત્રક સાથે બે િાસિોટથ સાઈઝના ફોટા   

નોંધ : ____________________________________________________________________ 
“પ્રત્યકે બાળક મહવર્નુાં છે” 


