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 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ-2016 

D i s t r i c t  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n  a n d  Tr a i n i n g - S u r a t  

શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ 
શાળા દ્વારા શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ સદંર્ભે નોમીનેશન કરવાના હતેસુર આ સાથ ેસામેલ ફોમડમા ંજરૂરી 

વવગતો ર્ભરવાની રહશે ેઆ માટે નીચે મજુબની સચૂનાઓ ધ્યાનમા ંલેવી. 
 સદર માહિતીપત્રક શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ માટે ભાગ લેવા અંગેન ું નોમીનેશન ફોમડ માત્ર છે. ફોમડ 

ભરવાથી એવોર્ડ મળશે જ તેવો દાવો કરી શકાશે નહિ. 

 શાળાએ નોમીનેશન ફોમડની તમામ વવગતો જરૂરી આધારો સિ પરૂતી ચોક્સાઇથી ભરવાની રિશેે. 

 શાળાના ર્ાયસ કોર્ સહિતની વવગત ભલૂરહિત ભરવાની રિશેે.  

 જે બાબત શાળાને લાગ  પર્તી િોય તે જ બાબત સુંદભે  વવગતો દશાડવવાની રિશેે. 

 સમગ્ર તાલ કામાુંથી આવેલ શાળાઓના નોમીનેશન્સના આધારે 70 ટકાથી વધ  ગ ણ પ્રાપ્ત કરતી 

શાળાઓની એવોર્ડ કવમહટ દ્વારા રૂબરૂ મ લાકાત લેવામાું આવશે  

 રૂબરૂ મ લાકાત લીધેલ શાળાઓ પૈકી એવોર્ડ કવમહટના મલૂયાુંકનના આધારે જ એવોર્ડ માટે શાળાની 

પસુંદગી કરવામાું આવશે. 

 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડના વશક્ષણ વવભાગના ઠરાવમાું દશાડવેલ શરતોન ું પાલન કરવાન ું રિશેે અને 

તદઅન સાર એવોર્ડ અંગેની સમગ્ર પ્રહિયા િાથ ધરવામાું આવશે.  

 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ અંગેના સ્વ-મલૂયાુંકન પત્રકમાું મકૂવામાું આવેલ વવકલપ દીઠ ગ ણભાર નક્કી 

કરવામાું આવેલ છે જે સુંદભે દરેક પ્રશ્નમાું વવકલપ પસુંદ કરવાનો રિશેે.  

 નોમીનેશન ફોમડ ભરવાની અંવતમ તારીખ : 09/10/2016 રિશેે. 

 વધ  માહિતી માટે જજલલાના ર્ાયટના વ્યાખ્યાતા શ્રી પાલવસિંગભાઈ ચૌધરીનો 9712523966 ફોન નું. 

પર સુંપકડ કરી શકશો.  

પ્રાચાયડ  

જજલલા વશક્ષણ અને તાલીમ ભવન, .સ રત  
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 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ-2016 

D i s t r i c t  I n s t i t u t e  o f  E d u c a t i o n  a n d  Tr a i n i n g - S u r a t  

૫રરવશસ્ટ – ૧  
 

શાળાકીય મારહતી અંગેનુ ંસ્વ મલૂયાકંન ફોરમેટ 

વવભાગ- A પ્રાથવમક માહિતી  
 

1. શાળાનો DISE કોર્    :  

2. શાળાન ું નામ અને સરનામ ું  :   

3. તાલ કાન ું નામ    :  

4. સુંપકડ માટેની વવગતો : મ ખ્ય વશક્ષકશ્રીન ું નામ : 

 a). મોબાઇલ નુંબર   : 

 b). ઇ-મેઇલ આઇ. ર્ી.          :  

5. શાળાનો પ્રકાર  

a). પ્રાથવમક (1-5)     : 

b). પ્રાથવમક અને ઉચ્ચ પ્રાથવમક (1-8)  : 

c). ફક્ત ઉચ્ચ પ્રાથવમક (6-8)   : 

6. શાળાનો પ્રકાર  : a). ક માર શાળા       b). કન્યા શાળા c).વમશ્ર શાળા  

7. શાળા મકાનનો ઉપયોગ :  a). એક જ પાળી    b). બે પાળી           c) બેથી વધ   

8. શાળાની સ્થાપનાન ું વર્ડ   :                

9. શાળા ક્યા વવસ્તારમાું આવેલ  છે?  a). ગ્રામ્ય વવસ્તાર   b). શિરેી વવસ્તાર  

10. શાળામાું વવદ્યાથીઓની સુંખ્યા  

a).  ક માર     b).  કન્યા     c).  ક લ     

11. વવવશષ્ટ જરૂહરયાતવાળા બાળકોની સુંખ્યા  

a).  ક માર     b).  કન્યા    c).  ક લ     

12. શાળામાું મ ખ્ય વશક્ષક સહિત વશક્ષકોની સુંખ્યા  

a).  પ ર ર્     b).  સ્ત્રી .    c).  ક લ      

િા ના 

િા ના 

િા ના 
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 શાળા સ્વચ્છતા એવોર્ડ-2016 

 

1.  શાળામાું પીવાના પાણી માટેની વ્યવસ્થા શ ું છે?  

a). વવદ્યાથીઓ માટે પીવાન ું પાણી ઉપલબ્ધ નથી.  

b). વવદ્યાથીઓ પીવાન ું પાણી પોતાના ઘરેથી લઇને આવે છે.  

c). િને્ર્ પુંપ / બોરવેલ શાળા પહરસરમાું ઉપલબ્ધ છે.  

d). શાળા ફીલટર્ડ /પેકેજ્ર્/આર.ઓ./ય .વી. પાણી ઉપલબ્ધ કરાવે છે.  

e). પાણીની ટાુંકીમાુંથી યોગ્ય રીતે ક્લોરીનેશન કરેલ પાણી નળ મારફત ઉપલબ્ધ છે.  

 

2.  શાળામાું પીવાના પાણીનો જથ્થો કેટલો ઉપલબ્ધ છે?  

a). લાગ ું પર્ત ું નથી. 

b). પ્રવત વવદ્યાથી પ્રવત હદવસ 1.5 લીટર કરતા ઓછું 

C). પ્રવત વવદ્યાથી પ્રવત હદવસ 1.5 લીટર કરતા વધ ું 

3.  શાળામાું પીવાના પાણીનો સુંગ્રિ કેવી રીતે કરવામાું આવે છે?  

a). શાળામાું પીવાના પાણીના સુંગ્રિ માટેની વ્યવસ્થા નથી  

b). પાણીની અલગ ટાુંકી  

c). જરૂરી નળ અને પાણી પીવાના સાધનો સિ પાણીની ટાુંકી 

4. શ ું પીવાના પાણીની ગ ણવત્તા ચકાસવામાું આવે છે ?  
a). ના ક્યારેય નહિ  

b). વર્ડમાું એક વાર   

c). વર્ડમાું બે વાર  
 

વવર્ભાગ B: શાળાની સ્વચ્છતા સબંધંી વવગતો 

1. પાણી 
જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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5.  શૌચાલયોના ઉપયોગ માટે પાણી કેવી રીતે ઉપલબ્ધ છે?  

a). પાણી ઉપલબ્ધ નથી.  

b). િને્ર્ પમ્પ / શૌચાલય નજીક રાખેલ ટાુંકી  

c). ડ્રમ / સીમેન્ટની ટાુંકી / શૌચાલયમાું પાણી ભરેલ પ્લાસ્ટીક કન્ટેનર  

d). દરેક શૌચાલયમાું નળ દ્વારા પાણીની ઉપલબ્ધતા  

6.  શૌચહિયા બાદ િાથ ધોવા માટે પાણીની ઉપલબ્ધતા ?  
a). પાણી ઉપલબ્ધ નથી.  

b). શૌચાલય બિાર િને્ર્ પમ્પ / ર્ોલમાું પાણી ભરવામાું આવે છે.  

c). શૌચાલય બિાર પાણી ભરેલ ડ્રમ / વસમેન્ટની ટાુંકી 

d). જરૂરી પાણીની ઉપલબ્ધતા સાથેના પરૂતા નળ  
 
 
 

7. મધ્યાિન ભોજન વખતે બાળકો અને રસોઇયા માટે િાથ ધોવા માટેની શ ું વ્યવસ્થા છે?  

a). પાણી ઉપલબ્ધ નથી.  

b). શૌચાલય બિાર િને્ર્ પમ્પ / ર્ોલમાું પાણી ભરવામાું આવે છે.  

c). શૌચાલય બિાર પાણી ભરેલ ડ્રમ / વસમેન્ટની ટાુંકી 

d). જરૂરી પાણીની ઉપલબ્ધતા સાથેના પરૂતા નળ  
 
 

8.  શ ું શાળા પાસે રેઇન વોટર િાવેસ્ટીંગ (વરસાદી પાણીના સુંગ્રિ) માટેની વ્યવસ્થા છે?  
a).  ના     b). િા  

9.  શ ું શાળા પાસે કન્યા અને ક માર માટે અલગ અલગ શૌચાલય કાયડરત િાલતમાું ઉપલબ્ધ છે?  

a). ક માર અને કન્યા માટે શૌચાલય ઉપલબ્ધ નથી. 

b). ક માર અને કન્યા માટે સામાન્ય શૌચાલય વ્યવસ્થા છે. 

c). ક માર અને કન્યા માટે પરૂતા શૌચાલય ઉપલબ્ધ છે. 

d). ક માર અને કન્યા માટે અલગ-અલગ અને પરૂતા શૌચાલય ઉપલબ્ધ 

 
 
 

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

2. શૌચાલય 

જવાબ  :  
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જો તમારો જવાબ (a ) હોય તો પ્રશ્ન ન ં૧૦ થી ૧ર આપને લાગ ુપર્તા નથી. પ્રશ્ન ન.ં ૧૪ પર જાવ.  
જો તમારો જવાબ (b ) હોય તો પ્રશ્ન ન ં૧૦ અને ૧૧ આપને લાગ ુપર્તા નથી. પ્રશ્ન ન.ં ૧ર પર જાવ. 

 

10.  ક માર અને કન્યા માટે કેટલા શૌચાલય કાયડરત િાલતમાું ઉપલબ્ધ છે?  

a).  ક માર     b). કન્યા  

11.  શ ું શાળા પાસે વવવશષ્ટ જરૂહરયાત ધરાવતા બાળકો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલબ્ધ છે?  

a). વવવશષ્ટ જરૂહરયાતવાળા બાળકો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલબ્ધ નથી.  

b). વવવશષ્ટ જરૂહરયાતવાળા બાળકો માટે એક શૌચાલય અલગ રાખવામાું આવેલ છે.  

c). વવવશષ્ટ જરૂહરયાતવાળા બાળકો માટે રેમ્પ અને પકર્વાની સ વવધા ધરાવત  ું ઓછામાું ઓછું એક 

શૌચાલય રાખવામાું આવેલ છે.  

d). વવવશષ્ટ જરૂહરયાતવાળા બાળકો માટે રેમ્પ, પકર્વાની સ વવધા, વ્િીલચેર જઇ શકે તેટલી જગા અને 

અન્ય જરૂરી સિાયક સ વવધાઓ ધરાવત  ું ઓછામાું ઓછું એક શૌચાલય રાખવામાું આવેલ છે.  
 

12.  શ ું શૌચાલયોની ઊંચાઇ અને જગ્યા શાળાના બાળકોની ઉંમરને અન રૂપ છે? 

a).  ના     b). િા 
 

13.  વશક્ષકો માટે અલગ શૌચાલય વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે?  
a). ના, 

b). વશક્ષકો વવદ્યાથીઓ માટેના શૌચાલયનો જ ઉપયોગ કરે છે. 

c). વશક્ષકો માટે એક અલગ શૌચાલય ઉપલબ્ધ છે.  

d). સ્ત્રી અને પ ર ર્ વશક્ષકો માટે અલગ શૌચાલય ઉપલબ્ધ છે.  

14.  શ ું તમામ શૌચાલયમાું નક ચા (Stopper) અને કપર્ા લટકાવવા માટેની ખીંટી ઉપલબ્ધ છે?  
a).  ના, શૌચાલયમાું નક ચા અને કપર્ા લટકાવવા માટેની ખીંટી ઉપલબ્ધ નથી.  

b). તમામ શૌચાલયોમાું નક ચા (Stopper) કે ખીંટી પૈકી કોઇ એક જ ઉપલબ્ધ છે.  

c). તમામ શૌચાલયોમાું નક ચા (Stopper) તેમજ કપર્ાું લટકાવવા માટેની ખીંટીઓ છે.  

15.  શ ું તમામ શૌચાલયમાું છત, િવા - ઉજાશ અને ક દરતી પ્રકાશની સ વવધા છે?  

a).  ના     b). િા 

16. શ ું કન્યાઓ માટે શૌચાલયમાું સેનેટરી કચરા માટેની વ્યવસ્થા છે ? 

a).  ના     b). િા  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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3. સાબ થી િાથ ધોવાની સ વવધા  

17.  શૌચાલયના ઉપયોગ બાદ િાથ ધોવા માટેની સ વવધા ઉપલબ્ધ છે?  
a). શૌચાલય એકમની નજીક આવી કોઇ સ વવધા ઉપલબ્ધ નથી.  

b). શૌચાલય એકમની નજીક વોશ-વેસીન ઉપલબ્ધ છે.  

c). િાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન દરેક શૌચાલય ય વનટની અંદર ઉપલબ્ધ છે.  

 

18.  શૌચાલય બાદ િાથ ધોવા માટેના સાબ  શાળા તરફથી પરૂા પાર્વામાું આવે છે?  
a). સાબ  ઉપલબ્ધ નથી 

b). સાબ  માુંગવા પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવે છે.  

c). િાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન પર સાબ  ઉપલબ્ધ છે.  

19.  મધ્યાિન ભોજનનો લાભ લેતા પિલેાું તમામ બાળકો માટે િાથ ધોવાની સ વવધા 
ઉપલબ્ધ છે?  

a). ના, િાથ ધોવાની સ વવધા નથી.  

b). િા, ર્ોલ કે િને્ર્ પુંપના ઉપયોગથી પાણી આપવામાું આવે છે.  

c). િા, નળની મદદથી િાથ ધોઇ શકાય તેમ છે.   

 

20.  મધ્યાિન ભોજન પવેૂ િાથ ધોવા માટે શાળા તરફથી સાબ  પરૂો પાર્વામાું આવે છે? 

a). સાબ  ઉપલબ્ધ નથી 

b). સાબ  માુંગવા પર ઉપલબ્ધ કરાવવામાું આવે છે.  

c). િાથ ધોવા માટે વોશ-બેસીન પર સાબ  ઉપલબ્ધ છે.  
 

21.  શ ું તમામ બાળકો મધ્યાિન ભોજન લેતા પિલેાું િાથ ધોવે છે?  
a).  ના   

b).  િા 

22. િાથ ધોવા માટેની સ વવધા વવદ્યાથીઓની જરૂરીયાત અન રૂપ છે?  
a).  ના  

b). િા 

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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4. અન્ય બાબતો  

23.  તમામ વગડખુંર્ો, રસોર્ા, શૌચાલય અને અન્ય જગ્યાઓ પર કચરાપેટી મકૂવામાું આવી છે?  

a).  ના     b). િા 

24.  શાળા ઘન કચરાનો વનકાલ કેવી રીતે કરે છે?  

a). કોઇ ચોક્કસ વ્યવસ્થા નથી. 

b). નગરપલલકા/ગ્રામ પુંચાયતની કચરાપેટીમાું નાખવામાું આવે છે. 

c). રાસાયલણક અને લબનરાસાયલણક કચરાને અલગ કરી નગરપલલકા/ગ્રામ પુંચાયતની કચરાપેટીમાું 

નાખવામાું આવે છે.  

d). રાસાયલણક કચરાને કોમ્પોસ્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવામાું આવે છે જ્યારે લબનરાસાયલણક કચરાને 

અલગ કરી નગરપલલકા/ગ્રામ પુંચાયતની કચરાપેટીમાું નાખવામાું આવે છે.  

25. શાળા પ્રવાિી કચરાને કેવી રીતે વનકાલ કરે છે?  

a). કોઇ ચોક્કસ વ્યવસ્થા નથી.   

b). ગટરમાું વનકાલ કરવામાું આવે છે.  

c). શોર્ખાર્ામાું વનકાલ કરવામાું આવે છે.  

d). સેપ્પ્ટક ટેંકનો ઉપયોગ કરવામાું આવે છે.  

26.  શ ું શાળાન ું પહરસર ચોખ્્ ું અને પાણીના ભરાવાથી મ ક્ત છે?  

a).  ના     b). િા   

27.  શ ું શાળાના તમામ વગડખુંર્ો દરરોજ સાફ કરવામાું આવે છે?  

a).  ના     b). િા 

28.  શૌચાલયોની સફાઇ ક્યારે કરવામાું આવે છે?  

a). કોઇ ચોક્કસ સમયગાળો નથી.     b). દર અઠવાહર્યે  

c). અઠવાહર્યામાું બે વાર      d). દરરોજ 

29.  શૌચાલયો યોગ્ય સાધનોની મદદથી સાફ કરવામાું આવે છે?  

a). ફક્ત પાણી વર્ે ધોવામાું આવે છે.  

b). મહિનામાું ઓછામાું ઓછા બેવાર એવસર્/પાવર્ર વર્ે ધોઇ જ ુંત  મ ક્ત કરવામાું આવે છે.  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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c). અઠવાહર્યામાું ઓછામાું ઓછા બેવાર એવસર્/પાવર્ર વર્ે ધોઇ જ ુંત  મ ક્ત કરવામાું આવે છે.  

d). દરરોજ એવસર્/પાવર્ર વર્ે ધોઇ જ ુંત  મ ક્ત કરવામાું આવે છે.  

 

30.  શ ું શાળાના વશક્ષકે શૌચાલય અને સ્વચ્છતા વશક્ષણની તાલીમ મેળવેલ છે? 

a).  ના     b). િા 

31.  શ ું શાળામાું સ્વચ્છતા અને સ ઘર્તાની બાબતોની ચચાડ કરવા અને તેની જાગવૃત ફેલાવવા માટે બાળ 

સુંસદની રચના કરવામાું આવેલ છે?  

a).  ના     b). િા 

32.  શૌચાલયની સ્વચ્છતા અને જાળવણી માટેન ું દેખરેખ કોણ કરે છે?  
a). એવી કોઇ વ્યવસ્થા નથી.  

b). વશક્ષકો અને બાળ સુંસદ સભ્યો  

33.  મધ્યાિન ભોજન સુંદભે રસોઇયા અને બાળકો સાબ  વર્ે િાથ ધોવે છે કે નહિ તેની દેખરેખ કોણ રાખે છે?  
a). એવી કોઇ વ્યવસ્થા નથી. 

b). કોઇ એક વશક્ષક   

c). વશક્ષકોન ું જૂથ  

d). શાળાના તમામ વશક્ષકો અને બાળ સુંસદના સભ્યો  

34.  સ્વચ્છતા અને સ ઘર્તા તેમજ િાથ ધોવા અંગેની જાગવૃત ફેલાવવા માટેની ચચાડ પ્રાથડનાસભામાું કરવામાું 

આવે છે?  

a).  ના     b). િા 

35.  શ ું માવસક ધમડ દરમ્યાનની સ્વચ્છતા અંગેન ું માગડદશડન કન્યાઓને આપવામાું આવે છે?  

a). ના, ઉચ્ચ પ્રાથવમક કક્ષાએ કોઇ કન્યા વવદ્યાથી નથી.  

b). ના, ચચાડ કરવામાું આવતી નથી.  

c). િા, ત્રણ મહિને એકવાર ચચાડ થાય છે.  

d). િા, બે મહિને એકવાર ચચાડ થાય છે.  

e). િા, દર મહિને એકવાર ચચાડ થાય છે.  

5. તાલીમ અને આન ર્ાુંલગક  બાબતો  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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36.  શાળા દ્વારા વનયવમત રીતે સ્વચ્છતા અને સ ઘર્તા અંગેના સાુંસ્કૃવતક કાયડિમો અને સ્પધાડઓ (વનબુંધ/ 

લચત્ર/ ચચાડ દ્વારા) યોજવામાું આવે છે?  

a).  ના     b). િા 

37.  શાળા દ્વારા પાણીના યોગ્ય ઉપયોગ, સ્વાસ્થ્ય વશક્ષણ અને સ્વચ્છતા અંગેના પોષ્ટર અને સાહિત્ય 

લગાર્વામાું આવે છે?  

a).  ના     b). િા 

38. શાળાન ું ધાબ ું/છત/શેર્ની સફાઇ કરવામાું આવે છે?  

a). ના, સફાઇ કરવામાું આવતી નથી.  

b). િા, સફાઈ કરવામાું આવે છે.    

 

39. શાળાન ું ધાબ ું/છત/શેર્ની સફાઇ કરવામાું આવે છે?  

a). હદવાલો સ્વચ્છ નથી.  

b). હદવાલો સ્વચ્છ છે.   

c). રદવાલો સ્વચ્છ છે અને તેના પર સવુવચારો લખવામા ંઆવેલ છે.  

 

40. બારી બારણાની સફાઇ સમયાુંતરે કરવામાું આવે છે ?  

a). ના, સફાઇ કરવામાું આવતી નથી.  

b). વર્ડમાું એક જ વાર સફાઇ કરવામાું આવે છે.   

c). દર છ માસે સફાઇ કરવામાું આવે છે.  

d). દર ત્રણ માસે સફાઇ કરવામાું આવે છે. 

e). દર માસે સફાઇ કરવામાું આવે છે. 

 

41. શાળાનો સામાન તથા રેકોર્ડ રાખવા માટે શ ું વ્યવસ્થા છે ? 

a). શાળાનો સામાન તથા રેકોર્ડ રાખવા માટે કોઇ વ્યવસ્થા નથી.  

b). શાળાના વવવવધ વગડખુંર્ોમાું જ સામાન રાખવામાું આવે છે.   

c). શાળાના આચાયડના રૂમને જ સ્ટોરરૂમ તરીકે ઉપયોગ કરવામાું આવે છે. 

d). શાળામાું અલગ સ્ટોરરૂમની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે. 

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  
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42. શાળા પહરસર સ્વચ્છ છે ? 

a).  ના     b). િા 

43. શાળા પહરસરની સ્વચ્છતા કોના દ્વારા કરવામાું આવે છે ? 

a). માત્ર વશક્ષકો દ્વારા  

b). અન્ય બિારની વ્યક્ક્ત દ્વારા 

c). માત્ર વવદ્યાથીઓ દ્વારા 

d). વશક્ષકોના જૂથ તથા વવદ્યાથીઓ દ્વારા 

44. શાળામાું તિવેાર દરવમયાન સ શોભન કરવામાું આવે છે ? 

a).  ના     b). િા 

45. શાળાના શ્યામ ફલક પર સ વવચાર તથા સ શોભન કરવામાું આવે છે ? 

a). સ વવચાર અને સ શોભન કરવામાું આવત ું નથી. 

b). પ્રસુંગોપાત કરવામાું આવે છે. 

c). દર અઠવાહર્યે કરવામાું આવે છે.  

d). દરરોજ કરવામા ંઆવે છે.  
46. શાળા સ્વચ્છતા માટે ગ્રામજનો સિભાગી થાય છે? 

a). સિભાગી થતા નથી  

b). પ્રસુંગોપાત સિભાગી થાય છે. 

c). વનયવમત રીતે શાળા સ્વચ્છતામાું જોર્ાય છે.  

47. શાળાના વવદ્યાથીઓની શારીહરક સ્વચ્છતા અંગેન ું સવડગ્રાિી મલૂયાુંકન 

a). શાળાના વવદ્યાથીઓ શારીહરક સ્વચ્છતા અંગે ચકાસણી થતી નથી.  

b). શાળાના વવદ્યાથીઓની શારીહરક સ્વચ્છતા અંગે દર મહિને ચકાસણી કરવામાું આવે છે. 

c). શાળાના વવદ્યાથીઓની શારીહરક સ્વચ્છતા અંગે દર અઠવાહર્યે ચકાસણી કરવામાું આવે છે.   
d). શાળાના વવદ્યાથીઓની શારીહરક સ્વચ્છતા અંગે દરરોજ ચકાસણી કરવામાું આવે છે. 
e). શાળાના વવદ્યાથીઓની શારીહરક સ્વચ્છતા અંગે વનયવમત ચકાસણી કરવામાું આવે છે તેમજ 

વાલીઓને જાણ કરવામાું આવે છે. 
48.  શાળાએ સ્વચ્છતા અંગે રાખેલ સાવધાનીના આધારે 0 થી 5 પૈકી આપવાના થતા ગ ણ :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  

જવાબ  :  


