માતૃ ી એસ. એસ. ગોિવંદા ફાઉ ડેશન, પાલનપુર સંચાિલત

।। ી રામ િવ ાલયા ।।

નવા ગંજ પાસે, બનાસ ડે રી રોડ, પાલનપુર-૩૮૫૦૦૧. ફોન નં. : ૦૨૭૪૨-૨૫૧૯૧૭
મો. નં. : ૮૨૦૦૧૨૯૬૩૧, વેબસાઈટ : www.govindafoundation.org

ગુજરાતી મા યમ
ધોરણ-૯ વેશ કસોટી - ૨૦૨૨
ર ટે શન ફોમ

િવ ાથ નો
પાસપોટ
સાઈઝનો
ફોટો

FILL THE FORM IN ENGLISH CAPITAL LETTERS

િવ ાથ નું પુ નામ
:
ધોરણ-૮ની શાળાનું નામ :
(ગામ સાથે)
કે ટે ગરી (SC/ST/OBC/Open) :
મોબાઈલ નંબર (૧)
:
(૨)
:
(ઉપરો ત બંને મોબાઈલમાં Telegram Android App ઈ ટોલ કરવી અને
શાળાનો મોબાઈલ નંબર 8200129631 કો ટે ટમાં સેવ કરવો.)

વાલીનું પુ નામ
વતન
વાલીનો યવસાય

:
:
:

વાલીની સહી

િવ ાથ ની સહી

।। ી રામ િવ ાલયા ।।
ધોરણ-૯ વેશ કસોટી - ૨૦૨૨
Hall Ticket
િવ ાથ નું નામ :
બેઠક નંબર :

(વાલીએ લખવું)
મ નંબર :

માળ :

Ü આપેલ

QR Code કે ન કરી અથવા Telegram માં srv9aptitudetest2022 સચ કરી Telegram
Channel માં ડાવવું ફર યાત છે . આ ચેનલ ારા જ પ રણામ અને બી મા હતી શાળા ારા આપવામાં

આવશે.
Ü વેશ કસોટીના સંદભમાં િવ ાથ -વાલીની એક અગ યની મીટ ગ તારીખ 24/4/2022 (રિવવાર) ના
રોજ સાંજે 4:00 કલાકે શાળા કે પસમાં રાખેલ છે , તો િવ ાથ અને વાલી ીએ અચૂક હાજર રહે વું.
Ü વેશ કસોટીની તારીખ - 1/5/2022

Ü લેિખત કસોટીનું પ ર પ :
ગિણત : ૨૫ ગુણ
િવ ાન : ૨૫ ગુણ
અં ે : ૧૦ ગુણ
કુ લ : ૬૦ ગુણ
(સમય : ૨ કલાક)

Ü કસોટી માટે નો અ યાસ મ
(ગુજરાત બોડ ધો.8ના પા પુ તક
આધા રત)
ગિણત : કરણ નં.-2, 3, 9, 12, 13, 14
િવ ાન : પાઠ નં.- 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
અં ે : ધોરણ- 8 નું યાકરણ

લેિખત કસોટીનો સમય
9:00 am થી 11:00 am

