ઙૃઞળીદ ઼ળગીળ

઼રલનીફ ગીલર્કર્ર
ષોુચ્ઝગ ઼ૉષી રીડફૃ
ૉ અ ફ પથૂ બ ગ
ફ પ :- ૩. ઈ ભ્રર્ ગર્ીરબઅજીલદ, દીવૃગીબઅજીલદ, ફઙળબીુવગી, રઽીફઙળબીુવગી ઇફૉ ઞફ઼ૉષી ગન્ૉ બળ યળૂફૉ ઈબષીફૃઅ ળઽસૉ
ૉ .
૪. ઈ ભ્રર્ www.gujaratindia.com, www.swarnimgujarat.org ઇફૉ www.gujarat-education.gov.in બળધૂ
કફવીઊફ બથ યળૂ સગીસૉ. (ભ્રર્ ભૂજીગવ યળૂફૉ ઈબષૃઅ ઇધષી ષૉમ઼ીઊડ બળધૂ કફવીઊફ યળષૃઅ ઇફૉ ગ્ઊબથ ઑગ
ળૂદૉ ઞ યળૂફૉ ળઞૄ ગળષૃ.)
અ

____________________________________________________________________
ફીર :- ___________________________________________
઼ળફીરૃઅ :- __________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
સઽળૉ/ઙીરફૃઅ ફીર :-__________દીવૃગ્ :-__________ુઞ ્ :- __________
ઋરળ :-____ ષહર્
જાુદ :- બૃ હ
 ૂ (વીઙૃ બણદૂ ષ દૃ ઼ીરૉ 9 ગળ્.)
વ ુષહલગ નળ ્ :- બળુથદ
ઇબળુથદ (વીઙૃ બણદૂ ષ દૃ ઼ીરૉ 9 ગળ્.)
લષ઼ીલ :- _________________________________________
ઊ-રૉવ ઑણ઼
ૉર્ :- _______________________________________
ર્મીઊવ ફઅમળ :- _______________________________________
ભ્ફ ફઅમળ(ળઽઢીથ
ૉ ) :- _____________________________________
ભ્ફ ફઅમળ(કિભ઼) :- _____________________________________

ગલી ક્ષૉ રીઅ લ્ઙનીફ ઈબષી ઊચ્ઝ્ ઝ્? (ઘી઼ ફ પ :-“ુસક્ષથ”,“ઈળ્ગ્લ”,“઼ભીઊ” ઇધષી “ષફ ઇફૉ
બલીર્ષળથ”ક્ષૉ રીઅધૂ ગ્ઊ બથ ઑગ ક્ષૉ બ઼અન ગળૂ દૉ ક્ષૉ રીઅ ઋબવબ્પ ગીરઙૂળૂરીઅધૂ બ઼અનઙૂફૂ ગીરઙૂળૂ ઼ીરૉ 9 ગળ્.)

ુસક્ષથ :“઼ળ ષદૂ લી ી”- ૐત ુસક્ષથ ષઙર્
“ઙૃથ્ત઼્ષ”- ફમશી ુષપીધીર્ક રીડૉ બૄળગ ષઙર્
“ષીઅજૉ ઙૃઞળીદ ઇુયલીફ”- વ્ગ્રીઅ ષીઅજફફૂ ઇુય ુજ ગશષષી
રીડફ્
ૉ
ૉ ગીલર્કર્ર

ઈળ્ગ્લ :રીઙર્નુસર્દ મીમદ્ ુષસૉ ળીઞલફી ગવ
ૉ ઼ઽીલગ રીઙર્નસર્ફ બૃ બીણષૃઅ.
ૄ ઽૉ ધ ્ગર્ીર ઽઢશ
રરદી ઇુયલીફ ઽઢશ
ૉ ુષુષપ ધશૉ ઞષી
ૉ ુષ દીળરીઅ ઙયર્ષદૂ રીદીકફૂ ઼ઽીલદી ઇફૉ
ૉ ગૉ દીવૃગી, ગર્ીમ્લ ઇફૉ સઽળૂ
઼અયીશ ગળષૂ.
ડૂમૂ ળ્ગષીફી ્ગર્ીરરીઅ DOT ઼ૉષીકફૂ યીઙૂનીળૂ ફગગૂ ગળષૂ ઞફૂ
ૉ ઼ીધૉ ઑ બથ ઘીદળૂ ગળષૂ ગૉ ડૂમૂફી
નનીર્ક દૉરફી ચળૉ બથ ુફલરૂદ ળૂદૉ નષી વૉ ઝૉ.
ઈળ્ગ્લ જાઙૅુદ રીડફી
ૉ , ળગદનીફ ુસમૂળ ઇફૉ જક્ષૃનીફ ુસમૂળ્ફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળષૃઅ.
ૉ ગમ્બ
ળ્ઙ ધીલ ઞ ફઽૂ દૉ રીડૉ સીશી, ઈળ્ગ્લ ગન્ૉ ્, ઽ્ુ બડવ્રીઅ ષચ્ઝદી રીડફૂ
ૉ ડૉ ષ બીણષીફૂ ટૃઅમૉસ

(...બીઝશ)

઼ભીઉ (બઅજીલદ ુષયીઙ) :બઅજીલદફી ઼ ીપૂસ્ફી રીઙર્નસર્ફ ઽઢશ
ષોુચ્ઝગ ળૂદૉ ષચ્ઝદી જાશષષી ઇફૉ ષચ્ઝદીફી ગીરફૂ જાઙૅુદરીઅ જોણીષૃઅ.
ૉ

ષફ ઇફૉ બલીર્ષળથ ક્ષૉ :઼ીરૃિઽગ ષીષૉદળ રીડૉ ધીુફગ વ્ગ્ફૉ ્ત઼્ીિઽદ ગળષી, ઼ીરૄિઽગ ષીષૉદળફૃઅ ઈલ્ઞફ ગળીષષૃઅ ઇફૉ ષહર્ નળુરલીફ ઈ
ળ્બીકફૃઅ ળક્ષથ ગળષૃઅ ઇફૉ બીથૂ ઈબષૃઅ.
ચળૉ ચળૉ ઝ્ણફૂ ઞ િળલીદ જાદષીળ યૉઙૂ ગળષૂ. ઝ્ણફૉ વઙીષષી રીડફી
ધશફૉ ઇફૃ બ ઞ ૉ દૉ લિગદફૉ ઼ૄજફ ગળષી
ૉ
ઇફૉ ુષયીઙ ઼ીધૉ ઈ ળ્બીક બઽ જીણષી રીડફૃૉ અ ઈલ્ઞફ ગળષૃઅ.
ઘૃ ્ ગજળ્ મીશદી વ્ગ્ફૉ ઼રજાષૂફૉ ગજળીરીઅધૂ ઞુષગ
ો ઘીદળ મફીષષૃઅ.
પૃરીણ્ ળ્ગષી, મશદથ મજીષષી ઇફૉ ષીદીષળથફી ળક્ષથ રીડૉ ષીઽફ્ફ્ ઋબલ્ઙ ચડીણષ્, જીળ ળ દી/કર્્ુ઼અઙ ઋબળ
ઑન્જીફ મઅપ ગળષી ઇફૉ ૉગફ્ ઋબલ્ઙ ચડીણષ્.
બલીર્ષળથ ઼ૃળક્ષી રીડૉ ઇફૉ બીથૂ મજીષષી રીડૉ વ્ગ્રીઅ જાઙૅદદી ઋયૂ ગળષી રીડફૃ
ૉ અ ગીર

ઇઢષીિણલીરીઅ ગડવી
ૉ િનષ઼ લ્ઙનીફ ઈબષી ઊચ્ઝ્ ઝ્? :- ____
િનષ઼ રીથૉ ઇફૃગૄ શ ઼રલ :ષીળફૃઅ ફીર

ઇફૃગૄ શ ઼રલ

઼્રષીળ
રઅઙશષીળ
મૃપષીળ
ઙૃ ષીળ
સૃકર્ષીળ
સુફષીળ
ળુષષીળ

઼ઽૂ :ભ્રર્ યલીર્ફૂ દીળૂઘ :-

