
--: રોજકામ  :-- 

( દન-૩ ગેરહાજર  માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

........... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની .......................................................... 

તા.............................. દન- .............. થી શાળામા ંગરેહાજર હોઈ આ  તા. ............................ ના રોજ 

સદર િવ ાથ ના ફળ યામા ં ક આસપાસ રહતા વગ/શાળાના નીચે જુબના િવ ાથ ઓ મારફતે ઉ ત 

િવ ાથ ને અને તેના માતા િપતાને તેની ગેરહાજર  બાબતે ણ કરવામા ં આવી. ગેરહાજર રહવાથી 

અગામી દવસોમા ં તે ુ ં નામ કમી કરવામા ંઆવશે ની ણ કરવામા ંઆવી. થી શાળામા ં િનયિમત 

હાજર રહવા માટ ણ કરવામા ંઆવી. 

 

 ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ : ................................................................................................... 

 માતા િપતા/વાલીનો જવાબ     : ....................................................................................... 
 

 

વગ િશ કની સહ  :......................... િવ ાથ ઓની સહ  .............................................. 

થળ : તરસાલી   િવ ાથ ઓની સહ  .............................................. 

તાર ખ :    િવ ાથ ઓની સહ  ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 



--: રોજકામ  :-- 

( દન-૭ ગેરહાજર  માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

........... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની .......................................................... 

તા.............................. દન- .............. થી શાળામા ંસતત ગેરહાજર હોઈ આ  તા. ............................ 

ના રોજ સદર િવ ાથ ના રહણાકં પર જઈ વગ િશ ક મારફત ઉ ત િવ ાથ ને અને તેના માતા િપતાને 

તેની ગેરહાજર  બાબતે છૂપરછ કરવામા ં આવી. ગરેહાજર રહવા ુ ં કારણ ણવાનો ય ન કરવામા ં

આ યો. સરકાર ીના આદશ જુબ 30 ( ીસ) દવસની ગેરહાજર  થશે તો અગામી દવસોમા ંતે ુ ંનામ 

કમી કરવામા ં આવશે.  બાબતે વાલીને માગદશન આપવામા ં આ ુ.ં અને પોતાના પા યને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા સમજ આપવામા ંઆવી. 

 

 ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ : ............................................................................................... 

 માતા િપતા/વાલીનો જવાબ     : ................................................................................... 

 

વગ િશ કની સહ  :.........................  િવ ાથ ની સહ  .............................................. 

થળ : તરસાલી    મા ંબાપ/વાલીની સહ  ................................... 

તાર ખ : 

 

 

 

 

 

 

 



--: રોજકામ  :-- 

( દન-૧૦ ગેરહાજર  માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

........... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની .......................................................... 

તા.............................. દન- .............. થી શાળામા ંસતત ગેરહાજર હોઈ આ  તા. ............................ 

ના રોજ સદર િવ ાથ ના રહણાકં પર જઈ વગ િશ ક અને ુ ય િશ ક મારફત ઉ ત િવ ાથ ને અને તેના 

માતા િપતાને તેની ગેરહાજર  બાબતે છૂપરછ કરવામા ંઆવી. ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ ણવાનો ય ન 

કરવામા ંઆ યો. સરકાર ીના આદશ જુબ 30 ( ીસ) દવસની ગેરહાજર  થશે તો અગામી દવસોમા ંતે ુ ં

નામ કમી કરવામા ંઆવશે.  બાબતે વાલીને માગદશન આપવામા ંઆ ુ.ં અને પોતાના પા યને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા સમજ આપવામા ંઆવી. 

 

 ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ : ............................................................................................... 

 માતા િપતા/વાલીનો જવાબ     : ................................................................................... 

 

વગ િશ કની સહ  :.........................  િવ ાથ ની સહ  .............................................. 

ુ ય િશ કની સહ  :.........................  મા ંબાપ/વાલીની સહ  ................................... 

 

થળ : તરસાલી     

તાર ખ : 

 

 

 

 



--: રોજકામ  :-- 

( દન-૧૫ ગેરહાજર  માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

........... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની .......................................................... 

તા.............................. દન- .............. થી શાળામા ંસતત ગેરહાજર હોઈ આ  તા. ............................ 

ના રોજ સદર િવ ાથ ના રહણાકં પર જઈ એસ.એમ.સી.ના અ ય  મારફત ઉ ત િવ ાથ ને અને તેના 

માતા િપતાને તેની ગેરહાજર  બાબતે છૂપરછ કરવામા ંઆવી. ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ ણવાનો ય ન 

કરવામા ંઆ યો. સરકાર ીના આદશ જુબ 30 ( ીસ) દવસની ગેરહાજર  થશે તો અગામી દવસોમા ંતે ુ ં

નામ કમી કરવામા ંઆવશે.  બાબતે વાલીને માગદશન આપવામા ંઆ ુ.ં અને પોતાના પા યને શાળામા ં

િનયિમત મોકલવા સમજ આપવામા ંઆવી. 

 

 ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ : ............................................................................................... 

 માતા િપતા/વાલીનો જવાબ     : ................................................................................... 

 

SMC અ ય  સહ  :.........................  િવ ાથ ની સહ  .............................................. 

      મા ંબાપ/વાલીની સહ  ................................... 

 

થળ : તરસાલી     

તાર ખ :  

 

 

 

 



--: રોજકામ  :-- 

( દન-૨૧ ગેરહાજર  માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

........... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની .......................................................... 

તા.............................. દન- .............. થી શાળામા ંસતત ગેરહાજર હોઈ આ  તા. ............................ 

ના રોજ સદર િવ ાથ ના રહણાકં પર જઈ તરસાલી લ ટરના કો-ઓડ નેટર મારફત ઉ ત િવ ાથ ને અને 

તેના માતા િપતાને તેની ગેરહાજર  બાબતે છૂપરછ કરવામા ંઆવી. ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ ણવાનો 

ય ન કરવામા ં આ યો. સરકાર ીના આદશ જુબ 30 ( ીસ) દવસની ગેરહાજર  થશે તો અગામી 

દવસોમા ંતે ુ ંનામ કમી કરવામા ંઆવશે.  બાબતે વાલીને માગદશન આપવામા ંઆ ુ.ં અને પોતાના 

પા યને શાળામા ંિનયિમત મોકલવા સમજ આપવામા ંઆવી. 

 

 ગેરહાજર રહવા ુ ંકારણ : ............................................................................................... 

 માતા િપતા/વાલીનો જવાબ     : ................................................................................... 

 

લ ટર કો-ઓડ નેટરની સહ  :.........................  િવ ાથ ની સહ  .............................................. 

      મા ંબાપ/વાલીની સહ  ................................... 

 

થળ : તરસાલી     

તાર ખ : 

 

 

 

 



--: રોજકામ  :-- 

( દન-30 ગેરહાજર /નામ કમી કરવા માટ) 

 આથી આ રોજકામ કરવામા ંઆવે છે, ક- .................... ા. શાળા, તા...................મા ંધોરણ : 

.......... મા ં અ યાસ કરતો/કરતી િવ ાથ /િવ ાથ ની 

......................................................................................  તા.................................... દન- .............. 

ક તેથી વ  ુ દવસથી શાળામા ં સતત ગેરહાજર રહલ છે. આગાઉ િવ ાથ /વ.િશ./ .ુિશ./અ ય /કો-

ઓડ નેટર મારફત ય તગત વાલી સપંક કર  પોતાના પા યની ગેરહાજર  બાબતે અને શાળાએ િનયિમત 

મોકલવા બાબતે માગદશન આપવામા ંઆવેલ છે. તેમ છતા ંિવ ાથ ની શાળામા ંગેરહાજર  ચા  ુરહલ છે. 

ના.સરકાર ીના િશ ણ િવભાગના ઠરાવ માકં : પીઆરઈ/૧૨૨૦૧૯/સ ગલ ફાઈલ-૦૧/ક, તા.૨૮-૦૧-

૨૦૧૯ આધાર સદર િવ ાથ ુ ં વગ ર ટરમાથંી નામ કમી કરવા માટ 

વગિશ ક/ ુ યિશ ક/SMCઅ ય /CRCકો-ઓડ નેટરની સં ુ ત બેઠક આજ રોજ તા. 

.................................. ના રોજ યોજવામા ંઆવી. સદર િવ ાથ ુ ંનામ વગ ર ટરમાથંી કમી કરવા ુ ં

સવા ુમંતે ન  કરવામા ં આ ુ.ં  તેમજ િવ ાથ ના માતા-િપતા ક વાલી યા ં ધુી શાળા છોડ ા ુ ં

માણપ  ન માગંે યા ં ધુી સદર િવ ાથ ુ ંનામ શાળાના જનરલ ર ટર પર ચા  ુરાખવા ુ ંરહશે. 

 વ મુા ં સદર િવ ાથ ુ ં નામ વગ ર ટરમાથંી કમી થયા બાદ સમ  િશ ા અ ભયાન ારા 

અમલી ચાઈ ડ કગ સી ટમ (ઓનલાઈન હાજર  ર ટર) માથંી કમી કરવા ુ ં રહશે. આવા િવ ાથ ના 

નુઃ વેશ વખતે  વગ ર ટર અને ચાઈ ડ કગ સી ટમમા ંઉમેરવા ુ ંરહશે. 

 

SMC અ ય  સહ  : ............................. ..... CRC કો-ઓડ નેટરની સહ  : ............................ 

ુ યિશ કની સહ  :................................... વગ િશ નની સહ  : ..................................... 

 

થળ : તરસાલી     

તાર ખ :       

      

 


