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શાળા �વ�છતા એવોડ� નોમીનેશન ફોમ� - 2018 (સુરત
િજ�લો+સુરત કોપ�રશેન)
- શાળા �ારા શાળા �વ�છતા એવોડ�  સંદભ� નોમીનેશન કરવાના હેતુસર આ સાથે સામેલ ફોમ�માં જ�રી િવગતો 
ભરવાની રહેશે આ માટે નીચે મજુબની સૂચનાઓ �યાનમાં લેવી. 
- એવોડ�  માટે શાળાએ �તે �વ-મૂ�યાંકન ફોમ� ભરવાનું હોઈ પૂરતી કાળ� અને જ�રી આધારો ચકાસી ફોમ� ભરવાનુ ં
રહેશે. આ સબબ રજૂ કરલે કોઈપણ માિહતી ખોટી ઠરશે તો તે અંગેની સંપૂણ� જવાબદારી શાળાના આચાય�ની રહેશે. 
- સદર માિહતીપ�ક શાળા �વ�છતા એવોડ�  માટે ભાગ લેવા અંગેનું નોિમનેશન ફોમ� મા� છે. ફોમ� ભરવાથી એવોડ�  
મળશે જ તેવો દાવો કરી શકાશે નિહ.  
 - શાળાએ નોમીનેશન ફોમ�ની તમામ િવગતો જ�રી આધારો સહ પૂરતી ચો�સાઇથી ભરવાની રહેશે. 
- શાળાના ડાયસ કોડ સિહતની િવગત ભૂલરિહત ભરવાની રહેશે. (આંકડાકીય માિહતી, મોબાઈલ નંબર  અં��ેમા જ 
લખવા .) 
- જ ેબાબત શાળાને લાગુ પડતી હોય તે જ બાબત સંદભ�  િવગતો દશા�વવાની રહેશે. 
- જો એકજ િબ�ડીગંમાં  પાળી પ�િતથી બે કે તેથી વધુ શાળાઓ ઉપયોગ કરતી હોય તો આ શાળાઓએ સંકલન કરી 
તે પૈકી કોઈ એક શાળાએ જ નોિમનેશન ફોમ� ભરવાનું રહેશે.  
- અગાઉના વષ�માં શાળા �વ�છતા એવોડ�  મેળવનાર શાળાઓ એવોડ�  મળેલ વષ�થી �ણ વષ� સુધી શાળા �વ�છતા 
એવોડ�  માટે ભાગ લઇ શકશે નહી.ં 
- સમ� તાલુકામાંથી આવેલ શાળાઓના નોમીનેશ�સના આધાર ેશાળાઓની એવોડ�  કિમટી �ારા �બ� મુલાકાત 
લેવામાં આવશે. 
- �બ� મુલાકાત લીધેલ શાળાઓ પૈકી એવોડ�  કિમિટના મૂ�યાંકનના આધાર ેજ એવોડ�  માટે શાળાની પસંદગી 
કરવામાં આવશે. 
- શાળા �વ�છતા એવોડ�  અંગેના �વ-મૂ�યાંકન પ�કમાં મૂકવામાં આવેલ િવક�પ દીઠ ગુણભાર ન�ી કરવામાં આવેલ 
છે. 
- ઓનલાઈન /ઓફ લાઈન ફોમ� ભયા� બાદ તે શાળાએ તા. ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ સુધીમાં સંબંિધત ડાયેટમાં જ�રી આધારો 
જમા કરાવવાના રહેશે. અ�યથા શાળાનું ર��ટ�ેશન "શાળા �વ�છતા એવોડ� : ૨૦૧૮-૧૯" માટે મા�ય ગણાશે નિહ.  
- નોિમનેશન ફોમ� ભરવાની અંિતમ તારીખ ૩૦/૧૧/૨૦૧૮ રહેશે. 
- વધુ માિહતી માટે ડાયટના �યા�યાતા �ી પાલિસંગભાઈ ચૌધરીનો 9712523966 પર  સંપક�  કરી શકશો. 

 
                                                                                                                 �ાચાય�, િજ�લા િશ�ણ અન ે
તાલીમ ભવન, સુરત 

* Required

1. ઉપરો� શરતો મ� વાંચેલ છે અને મને બંધનકતા� રહેશે *
Mark only one oval.

 હા

શાળાકીય માિહતી અંગેનું �વ મૂ�યાંકન ફોમ�ટ

2. શાળાનો DISE કોડ *
શાળાનો ડાયસ કોડ એ�ટર કરો (અં��ેમાં)

3. શાળાનું નામ *
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4. શાળાનું સરનામું *
 

 

 

 

 

5. તાલુકો *
Mark only one oval.

 સુરત કોપ�રશેન

 ચોયા�સી

 પલસાણા

 બારડોલી

 ઓલપાડ

 કામરજે

 મહુવા

 માંડવી

 માંગરોળ

 ઉમરપાડા

6. મુ�ય િશ�ક�ીનું નામ *

7. મોબાઇલ નંબર (અં��ેમાં) *

8. ઇ-મેેઇલ આઇ.ડી. (અહી ંઆપનો સાચો અને
ઉપયોગમાં લેતા હો તે જ ઇ-મેેઇલ આઇ.ડી. આપશો
જેથેી ફોમ� નોટીફીકેશન આપને આપના ઇ-મેઇલ પર
મોકલી શકાય.) *

Skip to question 9.

શાળાની િવગતો

9. શાળાનો �કાર *
Mark only one oval.

 �ાથિમક (ધોરણ ૧ થી પ)

 ફ� ઉ�ચ �ાથિમક (ધોરણ ૬ થી ૮)

 �ાથિમક અને ઉ�ચ �ાથિમક (ધોરણ ૧ થી ૮)
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10. શાળાનો �કાર *
Mark only one oval.

 કુમાર શાળા

 ક�યા શાળા

 િમ� શાળા

11. શાળાના મકાનનો ઉપયોગ *
Mark only one oval.

 એક જ પાળીની શાળા

 બે પાળીની શાળા

 બે થી વધુ પાળી

12. શાળા �ા િવ�તારમાં આવેલ છે ? *
Mark only one oval.

 �ા�ય િવ�તાર

 શહેરી િવ�તાર

13. શાળામાં કુમાર િવ�ાથ�ઓની સં�યા *

14. શાળામાં ક�યા િવ�ાથ�ઓની કુલ સં�યા *

15. શાળામાં િવ�ાથ�ઓની કુલ સં�યા *

16. શાળામાં િવિશ� જ�િરયાતવાળા કુમાર
િવ�ાથ�ઓની કુલ સં�યા *

17. શાળામાં િવિશ� જ�િરયાતવાળી ક�યા
િવ�ાથ�ઓની કુલ સં�યા *

18. શાળામાં િવિશ� જ�િરયાતવાળા િવ�ાથ�ઓની કુલ
સં�યા *

19. શાળામાં મુ�ય િશ�ક સિહત કુલ પુ�ષ િશ�કોની
સં�યા *

20. શાળામાં મુ�ય િશ�ક સિહત કુલ �ી િશ�કોની
સં�યા *
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21. શાળામાં મુ�ય િશ�ક સિહત કુલ િશ�કોની સં�યા *

િવભાગ - B શાળાની �વ�છતા સંબંધી િવગતો

પાણી

22. 1. શાળામાં પીવાના પાણી માટેની �યવ�થા શું છે? *
Mark only one oval.

 A). િવ�ાથ�ઓ માટે પીવાનું પાણી ઉપલ�ધ નથી.

 B). િવ�ાથ�ઓ પીવાનું પાણી પોતાના ઘરથેી લઇને આવે છે.

 C). હે�ડ પંપ / બોરવેલ શાળા પિરસરમાં કાયા�િ�વત છે.

 D). પાણીની ટાંકીમાંથી યો�ય રીતે �લોરીનેશન કરલે પાણી નળ મારફત ઉપલ�ધ છે.

 E). શાળા ફી�ટડ� /પેકે�ડ/આર.ઓ./યુ.વી. પાણી ઉપલ�ધ કરાવે છે.

23. 2. શાળામાં પીવાના પાણીની ઉપલ�ધ સુિવધા બાળકોની ઊંચાઈને અનુ�પ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

24. 3. શાળામાં પીવાના પાણીનો જ�થો કેટલો ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). લાગુ પડતું નથી.

 B). �િત િવ�ાથ� �િત િદવસ 1.5 લીટર કરતા ઓછંુ

 C). �િત િવ�ાથ� �િત િદવસ 1.5 લીટર કરતા વધું

25. 4. શાળામાં પીવાના પાણીનો સં�હ કેવી રીતે કરવામાં આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). શાળામાં પીવાના પાણીના સં�હ માટેની �યવ�થા નથી

 B). પાણીની અલગ ટાંકી

 C). જ�રી નળ અને પાણી પીવાના સાધનો સહ પાણીની ટાંકી

26. 5. શું પીવાના પાણીની ગુણવ�ા ચકાસવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના �ારયે નિહ

 B). વષ�માં એક વાર

 C). વષ�માં બે વાર

27. 6. શૌચાલયોના ઉપયોગ માટે પાણી કેવી રીતે ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). પાણી ઉપલ�ધ નથી.

 B). હે�ડ પ�પ / શૌચાલય ન�ક રાખેલ ટાંકી

 C). ડ�મ / સીમે�ટની ટાંકી / શૌચાલયમાં પાણી ભરલે �લા�ટીક ક�ટેનર

 D). દરકે શૌચાલયમાં નળ �ારા પાણીની ઉપલ�ધતા
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28. 7. શૌચિ�યા બાદ હાથ ધોવા માટે પાણીની ઉપલ�ધતા ? *
Mark only one oval.

 A). પાણી ઉપલ�ધ નથી.

 B). શૌચાલય બહાર હે�ડ પ�પ / ડોલમાં પાણી ભરવામાં આવે છે.

 C). શૌચાલય બહાર પાણી ભરલે ડ�મ / િસમે�ટની ટાંકી

 D). જ�રી પાણીની ઉપલ�ધતા સાથેના પૂરતા નળ

29. 8. મ�યાહન ભોજન વખતે બાળકો અને રસોઇયા માટે હાથ ધોવા માટેની શું �યવ�થા છે? *
Mark only one oval.

 A). પાણી ઉપલ�ધ નથી.

 B). શૌચાલય બહાર હે�ડ પ�પ / ડોલમાં પાણી ભરવામાં આવે છે.

 C). શૌચાલય બહાર પાણી ભરલે ડ�મ / િસમે�ટની ટાંકી

 D). જ�રી પાણીની ઉપલ�ધતા સાથેના પૂરતા નળ

30. 9. શું શાળા પાસે રઇેન વોટર હાવ��ટીગં (વરસાદી પાણીના સં�હ) માટેની �યવ�થા છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

શૌચાલય

31. 10. શું શાળા પાસે ક�યા અને કુમાર માટે અલગ અલગ શૌચાલય કાય�રત હાલતમાં ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). કુમાર અને ક�યા માટે શૌચાલય ઉપલ�ધ નથી.

 B). કુમાર અને ક�યા માટે સંયુ� શૌચાલય �યવ�થા છે.

 C). કુમાર અને ક�યા માટે પૂરતા શૌચાલય ઉપલ�ધ છે.

 D). કુમાર અને ક�યા માટે અલગ-અલગ અને પૂરતા શૌચાલય ઉપલ�ધ છે.

32. 11. શું શાળા પાસે િવિશ� જ�િરયાત ધરાવતા બાળકો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). િવિશ� જ�િરયાતવાળા બાળકો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલ�ધ નથી.

 B). િવિશ� જ�િરયાતવાળા બાળકો માટે એક શૌચાલય અલગ રાખવામાં આવેલ છે.

 C). િવિશ� જ�િરયાતવાળા બાળકો માટે ર�ેપ અને પકડવાની સુિવધા ધરાવતું ઓછામાં ઓછંુ એક
શૌચાલય રાખવામાં આવેલ છે.

 D). િવિશ� જ�િરયાતવાળા બાળકો માટે ર�ેપ, પકડવાની સુિવધા, �હીલચેર જઇ શકે તેટલી જગા અને
અ�ય જ�રી સહાયક સુિવધાઓ ધરાવતું ઓછામાં ઓછંુ એક શૌચાલય રાખવામાં આવેલ છે.

33. 12. શું શૌચાલયોની ઊંચાઇ અને જ�યા શાળાના બાળકોની ઉંમરને અનુ�પ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા
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34. 13. િશ�કો માટે અલગ શૌચાલય �યવ�થા ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). િશ�કો િવ�ાથ�ઓ માટેના શૌચાલયનો જ ઉપયોગ કર ેછે.

 C). િશ�કો માટે એક અલગ શૌચાલય ઉપલ�ધ છે.

 D). �ી અને પુ�ષ િશ�કો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલ�ધ છે.

35. 14. શું તમામ શૌચાલયમાં નકુચા (Stopper) અને કપડા લટકાવવા માટેની ખીટંી ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના, શૌચાલયમાં નકુચા (Stopper) અને કપડા લટકાવવા માટેની ખીટંી ઉપલ�ધ નથી.

 B). તમામ શૌચાલયોમાં નકુચા (Stopper) કે ખીટંી પૈકી કોઇ અેેક જ ઉપલ�ધ છે.

 C). તમામ શૌચાલયોમાં નકુચા (Stopper) તેમજ કપડાં લટકાવવા માટેની ખીટંીઓ છે.

36. 15. શું તમામ શૌચાલયમાં છત, હવા - ઉ�શ અને કુદરતી �કાશની સુિવધા છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

37. 16. શું ક�યાઓ માટે શૌચાલયમાં સેનેટરી કચરાના િનકાલ માટેની �યવ�થા છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

38. 17.શૌચાલયોની સફાઈ �ાર ેકરવામાં આવે છે?
Mark only one oval.

 A). કોઈ ચો�સ સમયગાળો નથી.

 B). દર અઠવાિડયે

 C). અઠવાિડયામાં બે વાર

 D). દરરોજ

39. 18. શૌચાલયો યો�ય સાધનોની મદદથી સાફ કરવામાં આવે છે?
Mark only one oval.

 A).ફ� પાણી વડે ધોવામાં આવે છે?

 B).મિહનામાં ઓછામાં ઓછા બે વાર એિસડ/પાવડર વડે ધોઈ જંતુમુ� કરવામાં આવે છે.

 C).અઠવાિડયામાં ઓછામાં ઓછા બે વાર એિસડ/પાવડર વડે ધોઈ જંતુમુ� કરવામાં આવે છે.

 D).દરરોજ એિસડ/પાવડર વડે ધોઈ જંતુમુ� કરવામાં આવે છે.

સાબુથી હાથ ધોવાની સુિવધા

40. 19. શૌચાલયના ઉપયોગ બાદ હાથ ધોવા માટેની સુિવધા ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). શૌચાલય એકમની ન�ક આવી કોઇ સુિવધા ઉપલ�ધ નથી.

 B). શૌચાલય એકમની ન�ક વોશ-વેસીન ઉપલ�ધ છે.

 C). હાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન દરકે શૌચાલય યુિનટની અંદર ઉપલ�ધ છે.
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41. 20. શૌચાલય બાદ હાથ ધોવા માટેના સાબુ શાળા તરફથી પૂરા પાડવામાં આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). સાબુ ઉપલ�ધ નથી

 B). સાબુ માંગવા પર ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવે છે.

 C). હાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન પર સાબુ ઉપલ�ધ છે.

42. 21. મ�યાહન ભોજન જમતાં પહેલાં તમામ બાળકો માટે હાથ ધોવાની સુિવધા ઉપલ�ધ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના, હાથ ધોવાની સુિવધા નથી.

 B). હા, ડોલ કે હે�ડ પંપના ઉપયોગથી પાણી આપવામાં આવે છે.

 C). હા, નળની મદદથી હાથ ધોઇ શકાય તેમ છે, તેમજ નળ કાય�રત છે.

43. 22. મ�યાહન ભોજન પૂવ� હાથ ધોવા માટે શાળા તરફથી સાબુ પૂરો પાડવામાં આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). સાબુ ઉપલ�ધ નથી

 B). સાબુ માંગવા પર ઉપલ�ધ કરાવવામાં આવે છે.

 C). હાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન પર સાબુ ઉપલ�ધ છે.

44. 23. શું તમામ બાળકો મ�યાહન ભોજન લેતા પહેલાં હાથ ધોવે છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

45. 24. હાથ ધોવા માટેની સુિવધા િવ�ાથ�ઓની જ�રીયાત અનુ�પ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

અ�ય બાબતો

46. 25. તમામ વગ�ખંડો, રસોડા, શૌચાલય અને અ�ય જ�યાઓ પર કચરાપેટી મૂકવામાં આવી છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

47. 26. શાળા ઘન કચરાનો િનકાલ કેવી રીતે કર ેછે? *
Mark only one oval.

 A). કોઇ ચો�સ �યવ�થા નથી.

 B). નગરપિલકા/�ામ પંચાયતની કચરાપેટીમાં નાખવામાં આવે છે.

 C). રાસાયિણક અને િબનરાસાયિણક કચરાને અલગ કરી નગરપિલકા/�ામ પંચાયતની કચરાપેટીમાં
નાખવામાં આવે છે.

 D). િબનરાસાયિણક કચરાને કો�પો�ટ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે �ાર ેરાસાયિણક કચરાને અલગ
કરી નગરપિલકા/�ામ પંચાયતની કચરાપેટીમાં નાખવામાં આવે છે.
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48. 27. શાળા �વાહી કચરાને કેવી રીતે િનકાલ કર ેછે? *
Mark only one oval.

 A). કોઇ ચો�સ �યવ�થા નથી.

 B). ગટરમાં િનકાલ કરવામાં આવે છે.

 C). શોષખાડામાં િનકાલ કરવામાં આવે છે.

 D). સેિ�ટક ટ�કનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

49. 28. શાળામાં ઘન અને �વાહી કચરાને અલગ કરવા માટેની �યવ�થા જોવા મળે છે?
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

50. 29. શું શાળાનું પિરસર ચો�ખું અને પાણીના ભરાવાથી મુ� છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

51. 30. શું શાળાના તમામ વગ�ખંડો દરરોજ સાફ કરવામાં આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

52. 31. શાળામાં �વ�છતા માટેની સાધન સામ�ી ઉપલ�ધ છે?
Mark only one oval.

 A). ના

 B).હા

તાલીમ અને આનુષાંિગક બાબતો

53. 32. શું શાળાના િશ�કે શૌચાલય અને �વ�છતા િશ�ણની તાલીમ મેળવેલ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

54. 33. શું શાળામાં �વ�છતા અને સુઘડતાની બાબતોની ચચા� કરવા અને તેની �ગૃિત ફેલાવવા માટે બાળ
સંસદ કાય�રત છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

55. 34. શૌચાલયની �વ�છતા અને �ળવણીની દેખરખે કોણ કર ેછે? *
Mark only one oval.

 A). એવી કોઇ �યવ�થા નથી.

 B). િશ�કો અને બાળ સંસદ સ�યો
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56. 35. મ�યાહન ભોજન સંદભ� રસોઇયા અને બાળકો સાબુ વડે હાથ ધોવે છે કે નિહ તેની દેખરખે કોણ રાખે
છે? *
Mark only one oval.

 A). એવી કોઇ �યવ�થા નથી.

 B). કોઇ એક િશ�ક

 C). િશ�કોનું જૂથ

 D). શાળાના તમામ િશ�કો અને બાળ સંસદના સ�યો

57. 36. �વ�છતા અને સુઘડતા તેમજ હાથ ધોવા અંગેની �ગૃિત ફેલાવવા માટેની ચચા� �ાથ�નાસભામાં કરવામાં
આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

58. 37. તા��� િશ�ણ અંતગ�ત છોકરા અને છોકરીઓને શારીિરક �વ�છતા અંગેનું માગ�દશ�ન આપવામાં
આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). ના, માગ�દશ�ન આપવામાં આવતું નથી.

 B). હા, છ મિહને ચચા� થાય છે.

 C). હા, �ણ મિહને ચચા� થાય છે.

 D). હા, દર મિહને ચચા� થાય છે.

59. 38. શાળાક�ાએ િવષયવ�તુ આધાિરત �વ�છતા અંગે થયેલ �ોજકેટ હાથ ધરવામાં આવેલ છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

60. 39. શાળા �વ�છતા અંતગ�ત અ�ય સં�થાઓ �ારા શાળાને �વ�છતા એવોડ� મળેલ છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B).હા

61. 40. શાળા �ારા િનયિમત રીતે �વ�છતા અને સુઘડતા અંગેના સાં�કૃિતક કાય��મો અને �પધા�ઓ (િનબંધ /
િચ� / ચચા� અને જન�ગૃિત �ારા) યોજવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B).હા

62. 41. શાળા �ારા પાણીના યો�ય ઉપયોગ, �વા��ય િશ�ણ અને �વ�છતા અંગેના પો�ર અને સાિહ�ય
લગાડવામાં આવે છે? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા
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63. 42. શાળાનું ધાબુ / છત / શેડની સફાઇ કરવામાં આવે છે?
Mark only one oval.

 A). ના, સફાઇ કરવામાં આવતી નથી.

 B).વષ�માં એકજ વાર સફાઇ કરવામાં આવે છે.

 C).દર છ માસે સફાઇ કરવામાં આવે છે.

 D).દર �ણ માસે સફાઇ કરવામાં આવે છે.

 E).દર માસે સફાઇ કરવામાં આવે છે.

64. 43. શાળાની દીવાલો �વ�છ અને સુિવચારોથી સ� છે? *
Mark only one oval.

 A). િદવાલો �વ�છ નથી.

 B). િદવાલો �વ�છ છે.

 C). િદવાલો �વ�છ છે અને તેના પર સુિવચારો લખવામાં આવેલ છે.

65. 44.શાળામાં દરકે વગ�ખંડના દરવા� પાસે પગલૂંછણીયાની સુિવધા ઉપલ�ધ છે?
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

66. 45. શાળામાં દરકે વગ�ખંડની બહાર પગરખાં ગોઠવણીની સુિવધા ઉપલ�ધ છે?
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

67. 46. બારી બારણાની સફાઇ સમયાંતર ેકરવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના, સફાઇ કરવામાં આવતી નથી.

 B). દર �ણ માસે સફાઇ કરવામાં આવે છે.

 C). દર માસે સફાઇ કરવામાં આવે છે.

68. 47. શાળાનો સામાન તથા રકેોડ� રાખવા માટે શું �યવ�થા છે ? *
Mark only one oval.

 A). શાળાનો સામાન તથા રકેોડ�  રાખવા માટે કોઇ �યવ�થા નથી.

 B). શાળાના િવિવધ વગ�ખંડોમાં જ સામાન રાખવામાં આવે છે.

 C). શાળાના આચાય�ના �મને જ �ટોર�મ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 D). શાળામાં અલગ �ટોર�મની �યવ�થા ઉપલ�ધ છે.

69. 48. શાળા પિરસર �વ�છ છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા
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70. 49. શાળા પિરસરની �વ�છતા કોના �ારા કરવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). અ�ય બહારની �યિ� �ારા

 B). મા� િશ�કો �ારા

 C). મા� િવ�ાથ�ઓ �ારા

 D). િશ�કોના જૂથ તથા િવ�ાથ�ઓ �ારા

71. 50. શાળામાં �સંગોપાત સુશોભન કરવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

72. 51. શાળાના �યામ ફલક પર સુિવચાર તથા સુશોભન કરવામાં આવે છે ? *
Mark only one oval.

 A). ના

 B). હા

73. 52. શાળાના િવ�ાથ�ઓની શારીિરક �વ�છતા અંગેની ચકાસણી *
Mark only one oval.

 A). શાળાના િવ�ાથ�ઓની શારીિરક �વ�છતા અંગે ચકાસણી થતી નથી.

 B). શાળાના િવ�ાથ�ઓની શારીિરક �વ�છતા અંગે દર અઠવાિડયે ચકાસણી કરવામાં આવે છે.

 C). શાળાના િવ�ાથ�ઓની શારીિરક �વ�છતા અંગે દરરોજ ચકાસણી કરવામાં આવે છે.

74. 53. શાળાએ �વ�છતા અંગે કરલે તમામ �વૃિ�ઓના આધાર ેસવ��ાહી મૂ�યાંકનમાં 0 થી 5 પૈકી આપવાના
થતા ગુણ : *
Mark only one oval.

 0

 1

 2

 3

 4

 5
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