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િવ�ાથ�ઓ 09.123 એપી.2 

શૈ�િણક સુધારણાની તક માટેનુ ંિવનતંી ફૉમ� 

કોઈ શૈ�િણક પ્રવૃિ�મા ંહાજરી આપવામા ંઅથવા ભાગ લેવામાં ગેરહાજર રહેવા સંબંિધત િવનંતી કરવા માટે કૃપા કરીન ેઆ 
અર� ફૉમ�ન ે સંપૂણ�પણે ભરીન ેગેરહાજરીના ઓછામાં ઓછા પાંચ (5) િદવસ પહેલા ંપરત કરો. આ હસ્તા�ર કરલે અર� 
�ારા િવનંતી કરવામાં આવેલ અન ેઆચાય� �ારા મજૂંર કરવામાં આવેલ આ ગેરહાજરીને માફ કરવામાં આવેલ ગેરહાજરી 
ગણવામાં આવશે. િવ�ાથ�ની આ પ્રકારની ગેરહાજરીને મજૂંર કરવા પાછળની પ્રવૃિ�નો મુખ્ય હેતુ શૈ�િણક હોવો જ�રી છે. 
આ પ્રકારની પ્રસ્તાિવત પ્રવૃિ� મહત્વનુ ં શૈ�િણક મૂલ્ય ધરાવતી હોવી જોઇએ અને તે મુખ્ય અભ્યાસક્રમ (જમે કે, કળાના 
કાય�ક્રમો, નૃત્યના કાય�ક્રમો, સ્ટેટ ફેર સંબંિધત પ્રવૃિ�ઓ, કાય�શાળાઓ કે જનેી પ્રકૃિત શૈ�િણક હોય, કૉલેજની મુલાકાત, વગેર)ે 
સંબંિધત સઘન કાય�ક્રમ સાથે સંકળાયેલી હોવી જોઇએ. પ્રવૃિ� િદશાિનદ�શોન ેઅનુ�પ છે કે નહી ં તે િનધા�િરત કરવા માટે 
આચાય� તેની/તેણીની િવવેકબુિ�નો ઉપયોગ કરશે. આ હેતુ માટે િવ�ાથ�ન ેપ્રિત વષ� દસ (10) િદવસ સુધીની ર� મજૂંર કરી 
શકાય છે. આ કાયદા હેઠળ જ ેિવ�ાથ�ઓની ર� મજૂંર કરવામાં આવી છે, તેમન ેશાળાના તમામ કાય� પૂણ� કરવાની મજૂંરી 
આપવામા ંઆવશે. ગેરહાજરી અથવા મજૂંર કરવામાં આવેલ િદવસો માટે વગ�ખંડમાં હાજર નહી ંરહેવાન ેકારણ ે િવ�ાથ�ના 
ગ્રેડ્સ પ્રભાિવત થશે નહી.ં આચાય� �ારા મંજૂર કરવામાં આવેલ માફીયોગ્ય પિરિસ્થિતઓ િસવાય આ પ્રકારની ગેરહાજરી 
શાળાની સીએટીએસ પરી�ા અથવા તો, િજલ્લા સ્તરના મૂલ્યાંકન દરિમયાન લઈ શકાશે નહી.ં આ સંબંિધત િનણ�યની 
અપીલ સુપિરટેન્ડેન્ટ અને ત્યારબાદ િશ�ણ બૉડ�ને કરી શકાય છે. 

િવ�ાથ�નંુ પૂ�ં  અર�ની 
કાયદાકીય નામ: ______________________________________________ તારીખ: ___________________ 
જન્મ તારીખ: _______________ ઉમર: ____ ગ્રેડનંુ લેવલ: _______ ઘરનો ફોન: ____________________ 
ઘરનંુ સરનામંુ: __________________________________________________________________________ 
શહેર: ______________________________________________ રા�: _______ િઝપ કૉડ: _________________ 
માફ કરવામાં આવેલ ગેરહાજરીની  માફ નહી ંકરવામાં આવેલ ગેરહાજરીની કુલ ગેરહાજરીની 
સંખ્યા, આ તારીખ સુધીઃ ____________ સંખ્યા, આ તારીખ સુધીઃ ____________ સંખ્યા, આ તારીખ સુધીઃ ________ 
 
ઇિચ્છત ગેરહાજરી(ઓ)ની તારીખ(ઓ): _______________________________________________________________ 

િવ�ાથ� જ ેકાય�ક્રમમાં હાજરી આપવા જઈ રહેલ છે તે કાય�ક્રમનો પ્રકાર અન ેતે અહી ંઆગળ જણાવ્યા ંમજુબના માપદંડોન ે
કેવી રીતે પૂણ� કર ેછે તે સમ�વો, આ માપદંડો છેઃ (1) શૈ�િણક હેતુ ધરાવે છે, (2) ‘મહત્વનું શૈ�િણક મૂલ્ય’ ધરાવે છે અને (3) 
આ પ્રવૃિ� અંગ્ર�ે, િવ�ાન, ગિણત, સમાજિવ�ા, િવદેશી ભાષા કે કળા જવેા િવષયોમાંથી કોઈ એકના મુખ્ય અભ્યાસક્રમ સાથે 
પ્રત્ય� રીતે કેવી રીતે સંકળાયેલ છે. િવ�ાથ� જ ેપ્રવૃિ�/કાય�ક્રમમાં હાજરી આપવાના છે તેની સૂિચ કૃપા કરીને સાથ ેજોડો. 
(જો જ�ર જણાય તો વધારાની શીટ્સનો ઉપયોગ કરો અને તેન ેઆ સંપૂણ� ભરલેા ફૉમ�ની સાથે જોડી દો.) 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

___________________________ ____________ __________________________ ___________ 
િવ�ાથ�ના હસ્તા�ર તારીખ માતા-િપતા/વાલીના હસ્તા�ર તારીખ 
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િવ�ાથ�ઓ                           09.123 એપી.2 

(આગળનુ ંચાલુ) 

શૈ�િણક સુધારણાની તક માટેનુ ંિવનતંી ફૉમ� 

ફ� શાળાના ઉપયોગ માટે 
(આ િવભાગ શાળાના આચાય�/િનયુ� કરવામા ંઆવેલ વ્યિ� �ારા પૂણ� કરવામા ંઆવશે) 

આ િવનંતી શૈ�િણક તક સંબંિધત ગેરહાજરીના પાત્રતાના તમામ ત્રણેય માપદંડોને પિરપૂણ� કરતી હોવી જોઇએઃ 

1. આ િવનંતી એવી ગેરહાજરી માટે છે, જ ે‘મહત્વનંુ શ�ૈિણક મૂલ્ય’ ધરાવે છે અને તે ‘સઘન’ 
સ્વ�પની છે. 

 હા  ના 

2. આ પ્રવાસ અગેં્ર�, િવ�ાન, ગિણત, સમાજિવ�ા, િવદેશી ભાષા અથવા કળા જવેા એકાદ 
િવષયના મુખ્ય અભ્યાસક્રમ સાથ ેસંકળાયેલ છે. 

 હા  ના 

3. આ પ્રવાસનો મુખ્ય હેતુ શ�ૈિણક છે.  હા  ના 

 હંુ ભલામણ ક�ં છંુ   હંુ ભલામણ નથી કરતો  કે, આ શ�ૈિણક તક સંબંિધત ગેરહાજરીને મંજૂર કરવામા ંઆવે. 

   
આચાય�નો તાિક� ક આધારઃ 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ __________________ 
આચાય�ના હસ્તા�ર તારીખ 

ફ� કેિન્દ્રય કાયા�લયના ઉપયોગ માટે 
(આ િવભાગ સુપિરટેન્ડેન્ટ �ારા પૂણ� કરવામા ંઆવશે) 

 હંુ ભલામણ ક�ં છંુ   હંુ ભલામણ નથી કરતો  કે, આ શ�ૈિણક તક સંબંિધત ગેરહાજરીને મંજૂર કરવામા ંઆવે. 
 
સુપિરટેન્ડેન્ટનો તાિક� ક આધારઃ 
_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ __________________ 
સુપિરટેન્ડેન્ટના હસ્તા�ર તારીખ 

િજલ્લો આ શૈ�િણક તક સંબંિધત ગેરહાજરીન ે  મજૂંર કર ેછે   મજૂંર કરતો નથી. 

______________________________________________________ __________________ 
બૉડ�ના ચેરપસ�નના હસ્તા�ર તારીખ 

 


