
 

શાળા/ સં  થાનું નામ સરનામું

તાલુકા : 

પ રિશ  ટ-ર રા ય સરકારની ધો-૮ થી ઉ  ચ અ  યાસ માટેની અપંગ િશ  યવૃિ ન ું રી  યુઅલ અર પ ક

૧.
૧.

િવ ાથ નું પુ  નામ (અટક સાથે) તથા તેનું પુરેપુ
સરનામું

ર. જે સં  થામાં હાલ અ  યાસ કરતો હોય તે સં  થાનું
પુ ં નામ તથા સરનામું

ર. ૩. અપંગતાનો કાર (અંધ/અપંગ/બહેરા-મુંગા)

૩.
૪. છે  લી પાસ કરેલ પરી ાનું ધોરણ અને વષ

૪. પ છે  લે પાસ કરેલ પરી ામાં ગુણ/કુલ ટકાવારી
(ગુણપ ક જોડવું)

પ.
૬.  

 અ. હાલનો ચાલુ અ  યાસ મ

 બ. હાલમાં કયા ધોરણમાં અ  યાસ કરે છે

 ક. આગલા વષ કયા ધોરણના અ  યાસ માટે
િશ  યવૃિ  મંજૂર થયેલ છે ?.

૬. ૭ ચાલુ અ  યાસ મમાં િવ ાથ  શાળા/કોલેજમાં
જોડાયો હોય તેને તારીખ

૭.
૮.

િવ ાથ ના વાલીની વા ષક આવક ( માણપ
જોડવું)

૮.
૯.

િવ ાથ ની િનયિમતતા અને ગિત અંગેનો
અિભ ાય



૯.
૧૦.

િવ ાથ ને બી  કોઇ જ  યાએથી િશ  યવૃિ  કે
નાણાંકીય મદદ મળે છે? જો હા તો તેની િવગતો
આપવી

૧૦.
૧૧.

િવ ાથ  સરકાર મા  ય હો  ટેલમાં રહે છે? જો હા
તો તે મતલબનું સં  થાના વડાનું અિધકૃત
માણપ  બીડવું

૧૧.
૧ર.

િવ ાથ  કૃિ મ અંગ કે અ  ય સાધનનો ઉપયોગ કરે
છે? જો હા તો સાધનનું નામ જણાવવું (જેમ કે
કૃિ મ પગ, ઘોડી, ણ પૈડાવાળી સાયકલ)

૧ર.
૧૩.

િવ ાથ  શાળા કોલેજ જવા માટે ખાસ કારના
વાહનનો ઉપયોગ કરે છે? જો હા તો તેની િવગતો
આપવી અને અંદાજે કેટલંુ અંતર છે તે જણાવવું
(જેમ કે એસ. ટી. અથવા રી ા વારા જવું પડતું
હોય તો)

૧૩.
૧૪.

અંધ િવ ાથ ને રીડર રાખેલ છે? જો હા તો તેના
આપવામાં આવતાં માિસક વેતનની રકમ રીડર
તરીકે રા  યાની તારીખ અને આ બાબતોનું રીડર
પાસેથી મેળવેલ આચાય ીનું સહીવાળું અિધકૃત
માણપ  બીડવ

૧૫ .
ગયા વષ િશ  યવૃિ  મંજૂર થયેલ હતી? જો હા તો
તે અંગેની િવગત આપવી (મળી હોય તો કેટલી
અને કોના તરફથી)

૧૪.
૧૬.

િશ  યવૃિ ની રકમનો ાફટ શાળાના જે જવાબદાર
અિધકારીના નામે લખવાનો હોય તેનું નામ તથા
હો ો  પ  ટ લખવો

આથી માિણત ક  છંુ કે-
(૧) ચાલુ અ  યાસમાં હું બી  કોઇ જ  યાએથી િશ  યવૃિ  કે નાણાંકીય મદદ મેળવીશ નહ .
(ર) ઉપર માણે આપવામાં આવેલી માિહતી મારી ણ અને મા  યતા મુજબ ખરી છે કોઇ માિહતી છુપાવેલ નથી. ૧૭. અ  ય િવગતો

આચાયની સહી િસ કો
 થળ :

તારીખ : 

િવ ાથ ની સહી:

 


