
 

 

ફોર્મ ન.ં૧  દરેક જન્ર્ નોંધ ર્ાટે ભરવ  ંફરજીયાત છે.  
 

દરેક જન્ર્ નોંધ ર્ાટે ભરવ  ંફરજીયાત છે. ફોર્મ ન.ં૧ 

જન્ર્ રરપોટમ  
કાયદાકીય માહિતી 

આ ભાગ જન્મ રજજસ્ટર સાથે જોડવો. 

જન્ર્ રરપોટમ  આંકડાકીય ર્ારિતી 

આ ભાગ કાપીને ફોમમ ન.ં૧૧ મા ંમાસસક સમરી રીપોટમ સાથે  

તાલકુા રજજસ્રારને મોકલવો. 

જોડયા બાળકના જન્મની બાબતમા ં દરેક બાળક માટે  અલગ ફોમમ 
ભરવુ ંઅને ડાબી બાજુએ આપેલ રીમાકમસ કોલમમા ંજે તે હકસ્સા પ્રમાણે 
જોડીયા અથવા સિગણુ જન્મ........... વગેરે એવો ઉલ્લેખ કરવો. 

ર્ારિતી આપનારે ભરવ  ં
 

૧.જન્મ તારીખ- 
 

૨.જાસત: (  કરો) પરુૂષ ........          સ્ત્રી .......... 
૩.બાળકનુ ંનામ - 
 

૪.     સપતાનુ ંનામ-  

૪-અ  માતાનુ ંનામ- 

૪-બ  માતાનો પવુમ સેવા પ્રસસુત નોંધણી ન.ં ............. 
 

૪-ક  પેટા કેન્ર નબંર ............... 
 

૫-ક માતા-સપતાનુ ંકાયમી સરનામુ-ં 
 
 

૫-ખ બાળકના જન્મ સમયે માતા-સપતાનુ ંસરનામુ-ં 
 
 

૫-ગ જન્મ સમયે બાળકનુ ંવજન (હક.ગ્રા.)-  

૬. જન્મનુ ંસ્થળ- ૧.દવાખાનુ/ંસસં્થા િોય તો નામ સરનામુ ં 

          

                   ૨.ઘર              ૩.અન્ય. 
૭.માહિતી આપનારનુ ંનામ/સરનામુ-ં   

 
 

તારીખ-                              માહિતી આપનારાની સિી અથવા     

                                           ડાબા અંગઠુાનુ ંસનશાન  

 

(કોલમ ૧ થી ૨૦ બધા જ પણૂમ બાદ માહિતી આપનારે અિીં તારીખ લખી સિી કરવી)  

ર્ારિતી આપનારે ભરવ  ં

૮.માતાનુ ંરિઠેાણ:  

  (અ) રાજયનુ ંનામ- ગજુરાત  

  (બ) જજલ્લાનુ ંનામ-  

  (ક) તાલકુાનુ ંનામ- 

  (ડ) શિરે/ગામનુ ંનામ-  

૯. કુટંુબનો ધમમ:(    કરો)  હિન્દુ ...........  મસુ્સ્લમ...........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                            ખ્રિસ્તી ..........   અન્ય .......... 

૧૦.સપતાના સશક્ષણનુ ંસ્તર (  કરો):  

    અભણ ............      ધો.૭ થી ઓછ ં.............. 
  ધો.૭ થી વધ ુપણ ધો.૧૨ થી ઓછ ં......... ધો. ૧૨ થી વધ ુપણ        

     ગ્રેજ્યએુટથી ઓછ ં......... ગ્રેજ્યએુટ અને વધ ુ............. 

૧૧.માતાના  સશક્ષણનુ ંસ્તર (  કરો):  

    અભણ ............      ધો.૭ થી ઓછ ં.............. 
  ધો.૭ થી વધ ુપણ ધો.૧૨ થી ઓછ ં......... ધો. ૧૨ થી વધ ુપણ        

     ગ્રેજ્યએુટથી ઓછ ં......... ગ્રેજ્યએુટ અને વધ ુ............. 

૧૨. સપતાનો ધધંો- 
 

૧૩. માતાનો ધધંો-   

ર્ારિતી આપનારે ભરવ  ં

૧૪.લગ્ન વખતે માતાની ઉંમર(પરૂા વષોમા)ં- 

૧૫.આ જન્મ વખતે માતાની ઉંમર (પરૂા વષોમા)ં- 

૧૬. માતાના આ બાળકના જન્મ સાથે જીવીત બાળકોની સખં્યા- 

૧૬-અ- તે પૈકી હદકરા .......  હદકરી ...... 

૧૭.પ્રસસુત વખતે લીધેલા સારવારનો પ્રકાર-(યોગ્ય જગ્યાએ  કરો)  

   (૧) સસં્થાકીય-સરકારી                      ......... 
   (૨) સસં્થાકીય-ખાનગી અથવા ખ્રબનસરકારી ......... 

   (૩) ડોકટર નસમ અથવા તાલીમી મીડવાઇફ .......... 
   (૪) દાયણ                                  .......... 
   (૫) સબંધંી અથવા અન્ય                    ......... 
 

૧૮.પ્રસસુતનો પ્રકાર લાગ ુપડત ુિોય તયા ં  

૧. કુદરતી ....... ૨.વાઢકાપથી ........ ૩. ચીમટો/વેક્યમુ .......... 
 

૧૯. બાળકનુ ંવજન હક.ગ્રા.મા(ંજો ઉપલબ્ધ િોય તો)- 

 

૨૦. સગભામવસ્થાનો સમયગાળો (અઠવાડીયામા)ં- 
 

 
 
 
 
 
 

(માહિતી ભરવાના કોલમ પણૂમ થયા બાદ ડાબી બાજુ સિી કરવી.) 
રજજસ્ટ્રારે ભરવ  ં

નોંધણી નબંર-            નોંધણી તારીખ-  

                           જજલ્લો- 
શિરે/ગામનુ ંનામ-       
રીમાકમસ(જો િોય તો)     રજીસ્રારનુ ંનામ અને સિી  

રજજસ્ટ્રારે ભરવ  ં                               
જજલ્લો-      

તાલકુો-                

શિરે/ગામનુ ંનામ-             

વસસત ગણતરી મજુબ ગામ/શિરેનો કોડ ન.ં-                                                                                                                                                                                                       

નોંધણી નબંર-                       નોંધણી તારીખ-  

જન્મ તારીખ- 

જાસત- (પરુૂષ/સ્ત્રી જે િોય તે સ્પષ્ટ લખવુ)ં 

જન્મ સ્થળ- ૧.દવાખાનુ/ંસસં્થા  ૨.ઘર  ૩.અન્ય   

રજીસ્રારનુ ંનામ અને સિી 


