MANAV KENDRA GYAN MANDIR SCHOOL
(MANAGED BY MANAV KENDRA EDUCATION TRUST)
Aﬃliated to Central Board of Secondary Education

REGISTRATION FORM FOR ADMISSION
Admission form Receipt no. ____________ Date : _____________
PLEASE
AFFIX
PASSPORT SIZE
PHOTO OF THE
STUDENT
HERE

Registration No. ______________ (to be ﬁlled by School)
Standard to which admission sought ________________
Mark in the relevant box:
Applying for : BOARDER
Indian Resident

DAY BOARDER

NRI

Category : GENERAL

ST

BOY
SC

GIRL
OBC

RTE

Surname
First Name
Father’s Name
Mother’s Name
Caste

Please provide Caste certiﬁcate

Date of Birth

Place of Birth

Postal Address

Contact nos.
Aadhar Card no.
UID No. (For Class 1 to VIII)
CBSE Registration No. (For Class IX to XII)
Passport no. of the Student
If applying for Day Boarder :
Is School transportation required ? YES

NO

Is School Mess facility required ?

YES

NO

Is School Sports facility required ?

YES

NO
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Details of the School previously attended:
Name & Address of the
School

Class Passed

Medium of
instruction

School is upto
which class

Board

Mother tongue : ___________________________________________________________
Language spoken at home : _________________________________________________
Does he/she has any serious illness : __________________________________________
If so, state the nature of illness : ______________________________________________
Father’s educational qualiﬁcation : ____________________________________________
Profession : _____________________________________ Annual Income _____________
Father’s e-mail ID :______________________________ Mobile No.__________________
Mother’s educational qualiﬁcation : ____________________________________________
Profession : _____________________________________ Annual Income _____________
Mother’s e-mail ID :______________________________ Mobile No.__________________
Full name & address of Gurdian : _____________________________________________
_________________________________________________________________________
Guardian’s educational qualiﬁcation : ___________________ Profession : _____________
Guardian’s Landline no. _________________________ Mobile no. ___________________
Guardian’s e-mail ID : _______________________________________________________
Details of Brother/sister already studying/ studied in MKGM School:
1. Name : _______________________________ Class : __________________________
2. Name : _______________________________ Class : __________________________
3. Name : _______________________________ Class : __________________________
Reference : _______________________________________________________________
મા રિજ ટે શન ફોમ ભરવાથી િવ ાથ નું એડિમશન ન
નહી.ં

ી થતું નથી. રિજ ટે શન ફી પરત કરવામાં આવશે
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પા તા અને દાખલા ના િનયમો:
1)

મા રિજ ટે શન ફોમ ભરવાથી િવ ાથ નું એડિમશન ન
આવશે નહી.ં

2)

રિજ ટે શન ફોમ ભયા પછી ૧૫ િદવસમાં કે ૩૧ માચ (જ ે પહેલા હશ)ે તે સમયમાં ફી ભરવામાં નહી ં આવે
તેવી િ થિતમાં િવ ાથ નું નામ દાખલ કરવામાં નિહ આવે. અને તે બાબતમાં પુન એડિમશન શ ન
પણ બની શકે .

3)

શાળામાં એડિમશન લીધા બાદ એક મિહનાના સમયગાળામાં િવ ાથ એ જ ે છે લી શાળામાં અ યાસ
કય હોય તેનું અસલ કૂ લ છો યાનું માણ પ જમા કરવાનું રહશ
ે ે જો આમ કરવામાં નહી ં આવે તો
િવ ાથ નો વેશ રદ કરી શાળામાંથી નામ કમી કરવામાં આવી શકે છે .

4)

બોડર િવ ાિથની વાિષક ફી બે હ ા માં અને ડે બોડર િવ ાિથની ફી ચાર હ ા માં ચૂકવવા ની રહશ
ે ે.

ી થતું નથી. રિજ ટે શન ફી પરત કરવામાં

બાંહેધરી
આથી હુ ં માિણત ક ં છું કે આ એિ લકે શન ફોમ માં આપેલી બધી િવગતો મારા ાન માણે સાચી અને પૂણ
છે . અને મ આ ફોમ સાથે આપેલા કૂ લ ના િનયમો અને િવિનયમો વાંચી/સમઝી લીધા છે અને મને મા ય છે . હુ ં
સમજુ છું કે એડિમશન ફોમ માં આપેલી ણકારી ખોટી કે ામક નીકળે તો મારા પા ય નું એડિમશન ર થઇ
જશે અને મને કોઈ પણ કાર ની ફી પરત કરવામાં નિહ આવે. મ પા તા અને દાખલા ના િનયમો અને માનવ
કે
ાન મંિદર કૂ લ ના ો પે ટસ વા યા અને સમ યા છે . અને હુ ં મારા પા ય ને શાળા ની યવ થા અને
ઉ ે શો માણે અનુસારવા ઈ છું છું.
કૂ લ ના બાકી નીકળતા કોઈ પણ ખચ / ફી /ચાજ સમયસર ભરીશ અને શાળા ના િનયમો અને કાયદાઓનું
પાલન કરીશ
.
હુ ં સમજુ છું કે કોઈ પણ ટમ ની ભરલ
ે ી ફી કોઈ પણ કારણસર પરત કરવામાં નિહ આવે.

______________________

________________________

Signature of Father

Signature of Mother

PLEASE
AFFIX
PASSPORT SIZE
PHOTO OF THE
FATHER
HERE

PLEASE
AFFIX
PASSPORT SIZE
PHOTO OF THE
MOTHER
HERE

_____________________
Signature of Guardian

PLEASE
AFFIX
PASSPORT SIZE
PHOTO OF THE
GUARDIAN
HERE
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TO BE FILLED BY OFFICE ONLY
G.R. No. : ___________ Date of Admission : _____________ Admitted to Class : ________
Documents submitted along with Registration Form for Admission:
YES
01.

Admission form duly completed

02.

Rules & Regulations of the School duly signed

03.

Attested copy of Birth Certiﬁcate

04.

Copy of mark sheet of last examination passed

05.

UID no. of Student (Class I to VIII)

06.

C.B.S.E. registration no. (Class IX to XII)

07.

Five passport size photographs of the Student

08.

Five passport size photographs each of Father, Mother & Guardian

09.

Original Transfer Certiﬁcate/School Leaving Certiﬁcate duly attested

10.

Copy of Aadhaar Card

11.

Bank account details of the Student

12.

Copy of residential address proof

13.

Copy of Cast certiﬁcate in case of SC/ST/OBC

14.

Original Bonaﬁde Certiﬁcate

15.

Medical Certiﬁcate by a certiﬁed medical practitioner regarding
allergies or any chronic ailments

16.

Other (Specify)

NO

Checked by _______________________

Principal _________________________

Name : ___________________________

Shri Mahendrasinh Vihol

Date : ____________________________

Date_____________________________
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નીચે મજ
ુ બના ડો

ુમે સ એડિમશન ફોમ સાથે જોડવા જ રી છે .

(૧)
(૨)
(૩)
(૪)
(૫)
(૬)
(૭)
(૮)
(૯)

િવ ાથ ના માિણત કરલ
ે ા જ મના દાખલાની નકલ.
પાછલા વષનું વાિષક પિરણામની નકલ.
ાં હાલની શાળામાં ભણતો હોયતે શાળા નું અસલ બોનાફાઈડ સિટિફકે ટ.
શાળા છો યાનું અસલ માણ પ / થળા તર સિટિફકે ટ
િવ ાથ નો યુિનક આઈ ડી નંબર (ધોરણ ૧ થી ૮)
િવ ાથ નો CBSE નો ર ટે શન નંબર (ધોરણ ૯ થી ૧૨)
રહેઠાણ ના પુરાવા ની નકલ
એડિમશન ફોમ સાથે િવ ાથ ના ચાર પાસપોટ સાઈઝના ફોટો ાફ આપવા જ રી છે .
એડિમશન ફોમ સાથે માતા િપતા તેમજ વાલીના બે પાસપોટ સાઈઝ ના ફોટો ાફ આપવા
જ રી છે .
(૧૦) જો એસ. સી./ એસ. ટી./ ઓ. બી. સી. હોય તો િત નું માણપ
(૧૧) િવ ાથ ના આધાર કાડ ની નકલ
(૧૨) િવ ાથ ના બક એકાઉ ટ ની નકલ
(૧૩) જો િવ ાથ ગંભીર બીમારી કે અલજ
ે કે ચેપી રોગ થી પીડાતો હોયે તો ડો ટર નું
માણપ
DOCUMENTS TO BE SUBMITTED ALONGWITH ADMISSION FORM:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Attested copy of Birth Certiﬁcate
Copy of mark sheet of last examination passed
Original Bonaﬁde Certiﬁcate
Original Transfer Certiﬁcate/School Leaving Certiﬁcate duly attested
UID no. of Student (Class I to VIII)
C.B.S.E. registration no. (Class IX to XII)
Copy of residential address proof
Four passport size photographs of the Student
Two passport size photographs each of Father, Mother & Guardian
Copy of Cast certiﬁcate in case of SC/ST/OBC
Copy of Aadhaar Card of the Student
Bank account details of the Student
Medical Certiﬁcate by a certiﬁed medical practitioner regarding allergies or
any chronic ailments.
માનવ કે
ાન મંિદર શાળા, કં ડારી
રા ીય ધોરીમાગ 8 પો ટ ઓિફસ: કં ડારી ૩૯૧૨૧૦, તાલુકા: કરજણ , િજ લો- વડોદરા, ગજ
ુ રાત
ટોલ ી: ૭૬૯૮૮ ૧૬૦૦૦ મોબાઈલ: ૯૭૩૭૭૩૨૧૨૮, ૯૪૨૯૩૬૬૪૭૧ ફોને: +૯૧-૨૬૬-૨૩૨૧૨૮
વેબસાઈટ : www.mkgm.org ઇમેઇલ: mkgmschool@gmail.com

