
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.147 ‚t.6-2-16 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu :-  
ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤tytu™u sýtððt™wk fu «tÚtr{f rþûtý {u¤ððt…tºt 6 Úte 14 ð»to™t ‚{t{ ƒt¤ftu™u «tÚtr{f rþûtý™e 

ËwrðÄt Ëh¤‚tÚte W…÷çÄ ÚttÞ y™u yuf …ý ƒt¤f rþûtýÚte ðkr[‚ ™ hne òÞ ‚u {txu ‚u{s 100% ™t{tkf™, 100% fLÞt fu¤ðýe™t 
æÞuÞ™u rËØ fhðt {txu,Ätu-8 ËwÄe™tu yÇÞtË¢{ …qýo fÞto …nu÷tk þt¤t Atuze „Þu÷t ƒt¤ftu™tu …w™:«ðuþ fhtððt {txu Œh ð»tuo fLÞt 
fu¤ðýe hÚtÞtºtt y™u «ðuþ {ntuíËð™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu Au. yt {txu Mfq÷ ƒtuzuo yt„t{e þiûtrýf ð»to : 2016-17{tk Ätu.1{tk 
«ðuþ …tºt ƒt¤ftu™wk 100% ™t{tkf™ ÚttÞ, yÄðå[u yÇÞtË Atuze™u „Þu÷ rðãtÚteoytu™tu …w™: «ðuþ ÚttÞ y™u ËtÚtu ËtÚtu …qðo «tÚtr{f 
ð„o{tk «ðuþ …tºt ƒt¤ftu™wk …ý ™t{tkf™ ÚttÞ ‚u {txu Ëðuo sYhe Au. ‚uÚte Ëðth…t¤e ‚u{s ƒ…tuh…t¤e™e ‚{t{ þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf 
Ërn‚™t ‚{t{ rþûtftu™u …qðo «tÚtr{f{tk «ðuþ…tºt ƒt¤ftu™tk, Ätu.1{tk «ðuþ…tºt ƒt¤ftu™t Ëðuo ‚u{s …w™: «ðuþ {txu™tk ƒt¤ftu™t Ëðuo 
‚u{s ™t{tkf™™e ft{„ehe Íwkƒuþ MðY…u ‚t.31-3-16 ËwÄe{tk fhðt sýtððt{tk ytðu Au. 

ƒ…tuh…t¤e™e þt¤t™t rþûtftu þt¤t þY Út‚t …nu÷tk 11-00 f÷tfu …tu‚t™e þt¤t™t ytË…tË™t …tufux-Vezª„ yuheÞt{tk sE 
Ëðuo-™t{tkf™™e ft{„ehe fhþu. Ëðth…t¤e™e þt¤t™t rþûtftu þt¤t Ë{Þ ƒtŒ …tu‚t™e þt¤t™t ytË…tË™t …tufux-Vezª„ yuheÞt{tk sE 
Ëðuo-™t{tkf™™e ft{„ehe fhþu. htusu htus rþûtftuyu Ëðuo-™t{tkf™™t ytkfzt …tu‚t™t {wÏÞ rþûtf™u ™tUÄtððt™t hnuþu.{wÏÞ rþûtfu 
hSMxh{tk Ëðuo-™t{tkf™™e ËkÏÞt rþûtfŒeX ™tUÄðe.  

Ëðuo-™t{tkf™™e ft{„ehe {txu ™e[u™e Ëw[™tytu™tu y{÷ fhðt™tu hnuþu. 
 yuf-s rƒÕzª„{tk ƒuË‚e þt¤t™t {wÏÞrþûtftuyu ‚{t{ …tufux yuheÞt, Vezª„ yuheÞt™e ÞtŒe Ëw…hðtEÍh©e ‚Útt 

Ëe.yth.Ëe.ftu-ytuŠz™uxh ËtÚtu hne ƒ™tððe. ‚{t{ rþûtftu™u ƒçƒu™e òuze{tk yuheÞt Vt¤ðe Œuðt™t hnuþu. su™e yuf ™f÷ 
Ëw…hðtEÍh©e ‚Útt Ëe.yth.Ëe.ftu-ytuŠz™uxhu …tu‚t™e …tËu ht¾ðt™e hnuþu. yt ft{„ehe ŒhBÞt™ …tË-…tËu ytðu÷ 
þt¤tytu™t …tufux yuheÞt™wk zwÃ÷efuþ™ ™ ÚttÞ ‚u æÞt™u ÷uðt™wk hnuþu.  

 Ëðuo-™t{tkf™ ÚtÞu÷ ƒt¤ftu™e ™tUÄ {txu {wÏÞ rþûtfu yuf hSMxh r™¼tððt™wk hnuþu, su{tk htusu-htus rþûtftu …tËuÚte 
rðãtÚteoytu™t ™t{,Ëh™t{wk ‚Útt ËkÏÞt {u¤ðe ‚u™e ™tUÄ fhe ‚the¾ Œþtoððt™e hnuþu.  

 ‚t.31-5-16 ËwÄe{tk …tk[ ð»to …qýo Út‚t ntuÞ ‚uðt ƒt¤ftu™u Ëðuo{tk ytðhe ÷uðt™t hnuþu y™u ‚u{™t ðt÷e Vtu{o ¼he ‚u ƒt¤f™wk 
yuz{eþ™ þt¤t{tk ÚtE „Þwk Au ‚uðe òý ‚u s MÚt¤u ðt÷e™u fhðt™e hnuþu. 

 ‚{the þt¤t{tk yuz{eþ™ {u¤ðu÷ ƒt¤ftu™e ÞtŒe ™e[u {wsƒ™tk ftu÷{{tk ƒ™tðe ‚u™e Íuhtuût ™f÷ ‚{tht ðtuzo{tk Ätu.1 Ähtð‚e 
‚{t{ þt¤tytu™t {wÏÞ rþûtf©eytu ‚hV ‚t.15-2-16 Úte þY fhe Œh 15 rŒðË™tk yk‚u  VhrsÞt‚ {tuf÷e yt…ðt™e hnuþu, 
suÚte ƒt¤ftu™wk zwÃ÷efuþ™ xt¤e þftÞ. 

¢{ rðãtÚteo™wk ™t{ Ëh™t{wk sL{ ‚the¾ ‚{the þt¤t{tk «ðuþ {u¤ÔÞt ‚the¾ 
     

 Ëðuo ŒhBÞt™ Ätu.1{tk «ðuþ …tºt fLÞtytu …ife ƒe.…e.yu÷. ftzo Äthf fLÞtytu™t ™t{, Ëh™t{t ‚u{s ƒe.…e.yu÷. ftzo™e 
Íuhtuût {u¤ðe ÷uðt™e hnuþu.  

 Ëðuo ŒhBÞt™ rþûtftuyu …tu‚t™e þt¤t{tk ¼ý‚t rðãtÚteoytu™t ðt÷eytu™u ‚u{™t …tÕÞ™u r™Þr{‚ þt¤t{tk {tuf÷ðt yk„u ‚u{s 
‚u{™t yÇÞtË yk„u™e …ý ðt‚[e‚ fhðe. 

 Ëðuo/™t{tkf™™e {trn‚e ‚t.15-2-2016,‚t.29-2-2016,‚t.15-3-2016 y™u ‚t.31-3-16™t htus ‚{tht ƒex 
Ëw…hðtEÍh©e™u ™e[u {wsƒ™t …ºtf{tk {tuf÷ðt™e hnuþu. 

…ºtf-1 

¢{ þt¤t™wk ™t{ fw{th fLÞt fw÷ ‚u …ife rŒÔÞtk„ ƒt¤ftu 
fw{th fLÞt fw÷ 

  

…ºtf - 2 
…w™: «ðuþ™e {trn‚e  

¢{ rðãtÚteo™wk ™t{ rðãtÚteo fÞt Ätuhý{tkÚte WXe „Þu÷ Auu ? rðãtÚteo fÞt ð»to{tk WXe „Þu÷ n‚tu.
1 2 3 4 

…ºtf-3 
…qðo «tÚtr{f ð„o™e {trn‚e  

…qðo «tÚtr{f ð„o{tk Œt¾÷ Útðt 5tºt rðãtÚteo ËkÏÞt
fw{th fLÞt fw÷

yt„t{e þiûtrýf ð»to{tk 6 Úte 14™t ‚{t{ ƒt¤ftu «tÚtr{f rþûtý {u¤ðe þfu ‚u nu‚wÚte yt Ëðuo™e ft{„ehe™wk Œhuf 
þt¤tyu ÔÞðÂMÚt‚ ytÞtus™ fhe „k¼eh‚tÚte Ëðuo™e ft{„ehe fhðt™e hnuþu, su™e ™tUÄ ÷uþtu. 

  
‚t.6-2-16                ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 
                     þtË™trÄfthe 



 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 
…rh…ºt ™k.148 ‚t.6-2-16 

Vfít BÞwrLt. þt¤tytu {txu s :- 
rð»tÞ :- Ët.þi.….ð./ytrÚtof …At‚ ð„o/rð[h‚e-rð{wõ‚ òr‚/ÄtŠ{f ÷½w{r‚ òr‚ ({wË÷{t™/ r¾úM‚e/ 

…thËe/ rþ¾/ ƒtiØ ‚u{s si™ Ëw{ŒtÞ) ‚u{s ¼t»ttrfÞ ÷½w{r‚ òr‚(®ËÄe, {htXe)™t 
rðãtÚteoytu™t ytÄth ™kƒh rËzª„ ‚Útt rzÍextEÍuþ™™e {trn‚e {tuf÷ðt ƒtƒ‚. 

ytÚte ‚{t{ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu yt…™e þt¤t{tk yÇÞtË fh‚t Ët.þi.….ð./ ytrÚtof 
…At‚ ð„o/ rð[h‚e-rð{wõ‚ òr‚/ÄtŠ{f ÷½w{r‚ òr‚ ‚u{s ¼t»ttrfÞ ÷½w{r‚™t rðãtÚteoytu™e ytÄth ™kƒh ‚Útt 
ƒUf ¾t‚t™e y™u rðãtÚteo™e yLÞ {trn‚e yt ËtÚtu yt…™u {tuf÷ðt{tk ytðu÷ yu™uûth-1 ‚Útt yu™uûth-h {wsƒ ‚iÞth 
fhðt™e ÚttÞ Au. yu™uûth-1 Œhuf òr‚ðth rðãtÚteoŒeX-1 Vtu{o y÷„-y÷„ ¼hðt™wk Au ‚Útt ‚u{tk ytÄth ™kƒh ðt¤t 
‚Útt ytÄth ™kƒh ð„h™t rðãtÚteoytu™t Vtu{o y÷„-y÷„ ht¾þtu. su{fu rð.rð.òr‚™t ytÄth ™kƒhðt¤t 
rðãtÚteoytu™t Vtu{o y÷„ ‚Útt ytÄth ™kƒh ð„h™t rðãtÚteoytu™t Vtu{o y÷„ yt…ðt ‚uðe he‚u ‚{t{ òr‚™t 
rðãtÚteoytu™t ytÄth ™kƒhðt¤t ‚Útt ytÄth ™kƒh ð„h™tk Vtu{o y÷„-y÷„ yt…ðt ‚u{s Vtu{o W…h þt¤t™wk ™t{ 
yð~Þ ÷¾ðwk y™u y÷„-y÷„ VtE÷ ƒ™tðe rŒ™-10{tk yt {trn‚e hsq fhðe. su rðãtÚteoytu™t ytÄth ftzo Au 
yÚtðt ƒ™tððt {txu yhS fhu÷ Au. ‚u{™t ytÄth ftzo yÚtðt yu™htu÷{uLx ™kƒh™e yuf Íuhtuût ftu…e ‚u™t Vtu{o ËtÚtu 
yuxu[ fhðe.  

ðÄw{tk yu™uûth-h™e {trn‚e ftuBÃÞwxh{t ‚iÞth fhðt™e ÚttÞ Au. su yt…™u yt ËtÚtu {tuf÷e yt…ðt{tk ytðu 
Au. ‚u{tk …ý yuf s Ëe.ze.{tk [th VtE÷ Ët.þi.….ð./ ytrÚtof …At‚ ð„o/ rð[h‚e-rð{wõ‚ òr‚/ÄtŠ{f ÷½w{r‚ 
òr‚ ‚u{s ¼t»ttrfÞ ÷½w{r‚™t rðãtÚteoytu™e {trn‚e yt…u÷ ¾t‚t {wsƒ ‚iÞth fhðe. W…htuf‚ yu™uûth-1 ‚Útt 
yu™uûth-h ¼hðt {txu™e su Ëq[™tytu Ë{tsfÕÞtý f[uhe ‚hVÚte yt…ðt{tk ytðu÷ Au ‚u …ý yt ËtÚtu yt…™u {tuf÷e 
yt…ðt{tk ytðu Au. ‚tu yu™uûth-1 y™u yu™uûth-h ™e {trn‚e ‚iÞth fhe rŒ™-10{tk Mftu÷hþe… rð¼t„{tk {tuf÷e 
yt…þtu ‚Útt Ëe.ze. ‚Útt Vtu{o ‚iÞth fhe yt…ðt ƒtƒ‚u ™e[u™e Ëq[™tytu æÞt™{tk ÷uþtu.  
1. Ëe.ze. W…h þt¤t™wk ™t{, {wÏÞ rþûtf©e™wk ™t{, {wÏÞ rþûtf™tu Vtu™ ™kƒh, …rh…ºt ™kkƒh ‚Útt òr‚ðth 

rðãtÚteoytu™e ËkÏÞt ð„uhu M…ü yûthu ðk[tÞ ‚u{ ‘‘0.5’’™e {tfoh …u™Úte ÷¾ðwk. 
2. Ëe.ze. Ã÷tMxe™t fðh{tk s …uf fhe™u yt…ðe.  
3. yu™uûth-2™e {trn‚e su ftuBÃÞwxh{tk ‚iÞth fhðt™e Au ‚u{tk ‘yuf ÷tE™’ {tk s yuf rðãtÚteo™e {trn‚e ÷¾ðe. 

yuf fh‚t ðÄthu ÷tE™{tk {trn‚e {tuf÷ðe ™nª. 
4. Ëe.ze.{t ‚{t{ òr‚™t rðãtÚteoytu™e {trn‚e ytðe „Þu÷ Au. fu fu{ ‚u [uf fhðwk ‚Útt Ëeze ftuBÃÞwxh{tk ytu…™ 

ÚttÞ Au fu fu{ ‚u …ý [uf fhðwk ‚Útt ‚u ƒtƒ‚™wk «{tý…ºt {wÏÞ rþûtf©eyu yt…ðt™wk hnuþu.  
5. yu™uûth-h™e VtE÷ Vf‚ yufËu÷ «tu„út{{tk s ƒ™tððe. 
6. su {trn‚e Ëeze.{tk ntuÞ ‚u {trn‚e þõÞ ntuÞ ‚tu …u™ zÙtEð{tk …ý ËtÚtu ÷tðþtu. 
7. W…htuf‚ sýtðu÷ òr‚ rËðtÞ y™w.òr‚ fu y™w.s™òr‚™t rðãtÚteoytu™e {trn‚e yt ËtÚtu Ët{u÷ fhðt™e 

™Úte. su ¾tË æÞt™u ht¾þtu.  
8. ytuu.ƒe.Ëe.{tk Ë{trðc(W…htuf‚ òr‚™t) ‚{t{ ƒt¤ftu™e {trn‚e yu™uûth-1 y™u 2{tk yt…ðt™e Au. ftuE…ý 

rðãtÚteo™e {trn‚e ƒtfe hne ™ òÞ ‚u™e ¾tË ‚fuŒthe ht¾þtu. 
 

‚t. 6-2-16                 ztì. yu÷.ze.ŒuËtE 
          þtË™trÄfthe 



ટોચ અ તા                          માકં – જનાિન(િવ )/િશ ણ/૨૦૧૫-૧૬/૩૪૦૩૬થી૩૪૦૬૦ 

પર પ       લા નાયબ િનયામક (િવ. .) 

સમય મયાદા        િવકસતી િતઓના ક યાણની કચેર   

      લોક ન.ં ઓ-૯  ુમ ટલ ક પસ  

      મેઘાણીનગર અમદાવાદ  

      E‐Mail‐dydir_dcw@yahoo.in 

            ફોન ન.ં ૦૭૯-૨૨૬૮૩૦૯૬ 

      તા:- ૨૮-૧૨-૨૦૧૫ 

િત                                                                                                                                                             

૧) િ સીપાલ ી, તમામ./કોલેજો - શહર/ ા ય અને સરકાર  આઇ.ટ .આઇ. 

૨) તા કુા િવકાસ અિધકાર ી,(તમામ) અમદાવાદ   

૩) શાસનાિધકાર ી, નગર ાથિમક િશ ણ સિમિત અમદાવાદ  

૪) આચાય ી તમામ ખાનગી તથા સરકાર  ાથિમક શાળાઓ-શહર/ ા ય 
   

િવષય : સા.શૈ.પ.વ. / આ.પ.વગ / િવચરતી-િવ ુ ત તેમજ લ મુિત 
 ( સુલમાન, તી, પારસી, િશખ, બૌ ધ તેમજ ન સ દુાય) ના      
િવ ાથ ઓના  આધાર નબંર િસડ ગ તથા ડઝીટાઇઝેશનની મા હતી   
મોકલવા બાબત 

                 સદંભ : ૧) િનયામક ી ગાધીનગરના તા.૦૫-૦૫-૨૦૧૫ ના પ  ન.ં 

       િવ ક/િશ ણ/૨૦૧૫-૧૬/૧૫૬૮-૧૬૦૦ (વષ ૨૦૧૪-૧૫) 

     ૨) િનયામ ી ગાધીનગરના તા.૧૦-૦૪-૨૦૧૫ ના પ  નબંર 

       િવ ક/િશ ણ/૨૦૧૫-૧૬/૧૩૫૫-૧૩૮૭ (વષ ૨૦૧૫-૧૬ માટ) 
 

જયભારતસહ ઉપરો ત િવષય અ વયે જણાવવા  ુક તા.૧૯-૧૨-૨૦૧૫ રોજ માન. ુ ય 

સચવ ીના અ ય  પદ મળેલ િસડ ગની કામગીર  બાબતની િમટ ગ મળેલ હતી મા 

લાભાથ ઓના બક એકાઉ ટ આધારકાડ સાથે લી ક કર . િવ ાથ ઓનો કો ટુરાઇઝ ડટાબેઝ 

તૈયાર કરવાની કાયવાહ ની સિમ ા કરવામા ંઆવેલ. 

 અ ેની કચેર એથી સા.શૈ.પ.વ. / આ.પ.વગ / િવચરતી-િવ ુ ત તેમજ લ મુિત  

િશ ય િૃતના કુવણાની કામગીર  સરળ બને તે આશયથી િવ ાથ ઓને D.B.T.(DIRECT  BENEFIT 

TRANSFER) થી િવ ાથ ઓના બક ખાતામા ંનાણા જમા થાય તે હ થુી ડ ઝીટાઇઝેશન ુ ંકામ સ વર 

ણુ કરવાની ચુના આપવામા ંઆવેલ છે. 

 

ઉપરો ત કાયવાહ ના ભાગ ુપે આ સાથે એને ર-૧ તથા એને ર-૨ સામેલ રાખેલ છે.   તથા તેની 

કામ કરવાની ણકાર  આ સાથેના ંમા હતી પ કમા ંઆપવામા ંઆવેલ છે .  લ મુિત સ દુાયમા ં

સુલમાન, તી, પારસી, િશખ, બૌ ધ તેમજ ન સમાજનો સમાવશે થાય છે.  

 
 



 
 
 
 
 

 આ પર પ મા ંજણા યા માણેની  મા હતી વષ ૨૦૧૪-૧૫ તેમજ ૨૦૧૫-૧૬ માટ  

સ વર એકિ ત કર  અ ેની કચેર ને તા. ૨૯-૧૨-૨૦૧૫ થી ૨૧-૦૧-૨૦૧૬ ધુીમા ં દુામ માણસને 

તેની CD તેમજ િ ટઆઉટ લ ને બ મા ંમોકલવાની રહ છે.આ કામગીર ને ટોચ અ તા આપવા 

િવનતંી છે.  

 

(ડ .આર.પટલ) 

      જ લા નાયબ િનયામક 

       િવકસતી િતઓના ક યાણની કચેર , 

      અમદાવાદ જ લો,અમદાવાદ  

બડાણ-ઉપર જુબ  

 

નકલ સિવનય રવાના:- 

૧) લા િશ ણાિધકાર ી- અમદાવાદ શહર. 

૨) લા િશ ણાિધકાર ી- અમદાવાદ ા ય. 

૩) લા ાથિમક િશ ણાિધકાર ી- અમદાવાદ લો. 
 
  
 
 
  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આપના હ તકની શાળાઓને ઇ-મેઇલ થી 

ણ કરવા િવનતંીસહ. 



      એને ર-૧ તથા એને ર-૨ ની િવગતો તૈયાર કરવા માટની મા હતી : 
 

એને ર-૧ માટ: 

૧) આ પ ક ઉ  ુબનાવેલ છે. તેમા મ ન.ં ૧ થી ૩૦ ધુીના તમામ ખાનાઓ સં થાએ  

ે મા  કપીટલ અ રથી  ભરવાના છે. મા મ ન.ં ૪ મા ં જુરાતી ભાષામા અટક 

,બાળક  ુનામ તથા િપતા  ુનામ દશાવા  ુછે.  

૨)  મ ન.ં ૧મા-ં  િવ ાથ ઓના ંઆધાર કાડ આપવામા ંઆવેલ છે. તેના ૧૨ આકડાનો નબંર 

દશાવાનો છે.  

૩) મ ન.ં૨મા-ં  િવ ાથ ઓએ આધાર કાડ મેળવવાની કાયવાહ  કરલ છે. તેમને આપવામા ં

આવેલ એનરોલમે ટ લીપનો નબંર દશાવવાનો છે.  

૪) મ ન.ં ૩મા-ં િવ ાથ   ુનામ દશાવવા ુ ંછે. 

૫) મ ન.ં ૮મા-ં કઇ દશાવવા ુ ંનથી 

૬)  મ ન.ં ૯મા-ં જો િવ ાથ  પોતાના ઘર િસવાય અ ય  રહ ને અ યાસ કરતો હોય તો  

 તે િવ ાથ  ના ઘર રહ છે તે  ુનામ દશાવવા ુ ંછે. 

૭) મ ન.ં ૧૧મા-ંમકાનનો નબંર  મકાન ુ ંનામ દશાવવા ુ ંછે. 

૮) મ ન.ં ૧૨મા-ં ગલી ક પો ટ ક મોહો લા ુ ંનામ દશાવવા ુ ંછે. 

૯)  મ ન.ં ૧૩મા-ં િવ તાર  ક લ ા  ુ નામ દશાવવા ુ ંછે.  

૧૦)  મ ન.ં ૧૪મા-ં ગામડા ુ ંક શહર ુ ંનામ દશાવવા ુ ંછે. 

૧૧)  મ ન.ં ૧૯મા-ં પીન કોડ નબંર દશાવવાનો છે.  

૧૨)  મ ન.ં ૨૦મા-ં માતા/ િપતા/વાલીનો મોબાઇલ નબંર અથવા ટ લફોન નબંર  

 દશાવવાનો છે. 

૧૩) મ ન.ં ૨૧મા-ં માતા/િપતા/વાલીનો ઇ-મેઇલ એ સ જો હોય તો દશાવવાનો છે. 

૧૪) મ ન.ં ૨૩મા-ં િવ ાથ ઓના ંબચત ખાતાનો નબંર દશાવવાનો છે.  ક સામા ંના હોય તો 

તેની માતા અથવા િપતાના બચત ખાતાનો નબંર દશાવવાનો છે.  

૧૫) મ ન.ં ૨૨મા-ં િવ ાથ ના ંબક બચત ખાતા ુ ંનામ દશાવવા ુ ંછે.  ક સામા ં

િવ ાથ ુ ંખા  ુન હોય તે ક સામા ં તેની માતા અથવા િપતાના બચત ખાતાના ંબક  ુ

નામ દશાવવા ુ ંછે. 

૧૬) મ ન.ં ૨૪મા-ં  બક  ુનામ અને ખાતા નબંર દશાવેલ છે. તે બકનો IFSC  કોડ નબંર 

દશાવવાનો છે. અ ે ખાસ યાન રાખ  ુક તમામ  IFSC કોડ ૧૧ અ ર/ કડાઓનો હોય છે. 

મા પાચં  ુ થાન ‘ ુ ય’ છે. આ નબંર દશાવતી વખતે લુ થાય તો િવ ાથ ન ેલાભ 

મળશે નહ . તેથી સાવધાની રાખી IFSC કોડ નબંર દશાવવો. 



૧૭) મ ન.ં ૨૫,૨૬ અને૨૭ મા-ં  િવ ાથ ઓના બક બચત ખાતા, માતા-િપતાના બક બચત 

ખાતા ના હોય પરં  ુમાતા- િપતાના પો ટમા ંબચત ખાતા હોય તેની િવગતો દશાવવાની 

છે. 

 

૧૮) મ ન.ં ૨૮મા-ં સં થાએ પોતાના નામ તથા સરનામા ં નો િસ ો પ ટ વચંાય તેર તે 

દશાવવાનો છે. 

૧૯) મ ન.ં ૨૯મા-ં િવ ાથ ના માતા-િપતાના રશન કાડનો નબંર દશાવવાનો છે. 

૨૦) મ ન.ં ૩૦મા-ં  િવ ાથ ઓના માતા-િપતા બી.પી.એલ. નબંર ધરાવતા હશે તેમના   

        બી.પી.એલ નબંર દશાવવાના છે.  

 

એને ર-૨ માટ:-  

૧) એને ર -૨ મા ંદશા યા જુબની યકે િવ ાથ ઓની મા હતી ૩૦ સળંગ કોલમ મા ંતૈયાર 

કર ને તેની C.D  તથા િ ટ આઉટ અ ેની કચેર મા ં દુામ માણસ સાથે બ મા ં મા ં

મોકલાવાની છે. મા હતી મોકલેલ C.D કોર  ન હોય તે  ુખાસ યાન રાખ  ુ. 

 

સામા ય ચુનાઓ:- 

૧) એને ર-૧ સાથે તમામ િવ ાથ ઓના બચત ખાતાની ઝેરો  તથા આધાર કાડ અથવા

 એનરોલમે ટ  નબંરની ઝેરો  ફર યાત પણે રાખવાની છે.  

૨) તમામ શાળાઓએ /સં થાઓએ ો.૧ થી ૧૦ જુબની િવગતો ફર યાત પણે તૈયાર    

         કર ને ર ુ  કરવાની છે.  

૩) અ ેની કચેર મા ં ૩૦ કોલમમા ં ફોમ તથા બડાણ ર ુ  કરતી વખતે બક જુબ ફોમના              

બચં બનાવવાના છે. થી બક જુબની કાયવાહ  ઝડપથી થઇ શક . 

૪) શાળાના ફોરવડ ગ પ મા ંતમામ શાળાઓ નીચેની િવગતો ર ુ  કરવાની છે.  

- શાળાનો ડૉયસ નબંર /કોલેજનો  AISHE નબંર ફર યાત પણે દશાવવાનો છે.  

- શાળા/ સં થાના બક ુ ં નામ, શાખા  ુ નામ ,ખાતાનબંર IFSC  કોડ નબંરની ણકાર  

આપવાની છે.  

-શાળા/સં થાના વડાને મોબાઇલ નબંર અને િશ ય િૃત  ુકામ કરતા કમચાર નો મોબાઇલ 

નબંર અને નામો દશાવવાના છે.  

 -તમામ શાળા/સં થાઓએ તેઓના ઇ-મેઇલ સરનામા ંઅ કુ જણાવવાના ંછે. 
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