
�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન	પિતિન	પિતિન	પિતિન	પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�    અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    
િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�

( ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�     કરવીકરવીકરવીકરવી)

૧૧૧૧ 2.3.4 4

૨૨૨૨ 3.3.2 5

૩૩૩૩ 1.3.1 5

૪૪૪૪ 3.3.5 4

૫૫૫૫ 2.3.9 7

૬૬૬૬

૭

િશ(કની સહ�

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�                                                        તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૧૫૧૫૧૫૧૫-૨૨૨૨-૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૩૩૩૩                                િવષયિવષયિવષયિવષય- �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી

વાલીની સહ�
તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા2ુ ંનામ, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ 

�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન	પિતિન	પિતિન	પિતિન	પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�    અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    
િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�

( ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�     કરવીકરવીકરવીકરવી)

૧૧૧૧ 1 3

૨૨૨૨ 2 7

૩૩૩૩ 3 3

૪૪૪૪ 4 5

૫૫૫૫ 5 7

૬૬૬૬

૭

િશ(કની સહ�

તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા2ુ ંનામ, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ 
લેટરમા ંલખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરો.

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�                                                        તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૧૫૧૫૧૫૧૫-૨૨૨૨-૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦
ધોરણધોરણધોરણધોરણ- ૪૪૪૪                            િવષયિવષયિવષયિવષય- આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયા�વરણપયા�વરણપયા�વરણપયા�વરણ)

વાલીની સહ� િશ(કની સહ�વાલીની સહ�
તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા2ુ ંનામ, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ 

લેટરમા ંલખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરો.



�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન	પિતિન	પિતિન	પિતિન	પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    
�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�ઉપચારપા�    અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    
િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�િન	પિ�

( ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�ટ��માક�     કરવીકરવીકરવીકરવી)

૧૧૧૧ 1 5

૨૨૨૨ 2 4

૩૩૩૩ 3 2

૪૪૪૪ 4 4

૫૫૫૫ 5 10

૬૬૬૬

૭

િશ(કની સહ�

સામિયકસામિયકસામિયકસામિયક    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�                                                        તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૧૫૧૫૧૫૧૫-૨૨૨૨-૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦૨૦
ધોરણધોરણધોરણધોરણ- ૫૫૫૫                            િવષયિવષયિવષયિવષય- ગ?ણતગ?ણતગ?ણતગ?ણત

વાલીની સહ�
તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા2ુ ંનામ, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ 

આ અ�યયન િન	પિત �મ GCERTની @કુલેટ આધાર: લખેલ છે. GCERTની 
@કુલેટ મેળવવા ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી શકો.

Bાથિમક શાળાના િશ(કો માટ: નાની નાની બાબતો2ુ ંસકંલન કરતા વોEસેપ 
નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા, તા4કુો અને 5જ6લો 
78ે9 ક:પીટલ લેટરમા ંલખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� મેળવી 

શકો. એક Gદવસ Iધુીમા ંના મળ� Jય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.

NCERT અ Kયાસ�મ પાઠMNOુતકોની િન	પિ�ઓના �મની @કુલેટ પPQલસ 
થયેલ નથી માટ: િન	પિત �મમા ંઅ2�ુમ લખેલ છે. છતા ંપણ R િમ�ોને 

NCERT અ Kયાસ�મ પાઠMNOુતકોની િન	પિ�ઓના �મ લખવા હોય તો તમાર� 
શાળા, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ લેટરમા ંલખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર 

વોટસેપ મેસેજ કર� તમામ ધોરણની એકમ Sજુબ િન	પિ�ઓ મેળવી શકો તેમા 
િન	પિ�ઓના �મ છે. એક Gદવસ Iધુીમા ંના મળ� Jય તો બીજો મેસેજ કરવા 

તમામ કસોટ�ઓના િન	પિત �મ મેળવવા તમાર� શાળા2ુ ંનામ, તા4કુો અને 5જ6લો 78ે9 ક:પીટલ 
લેટરમા ંલખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કરો.

વોટસેપ મેસેજ કર� તમામ ધોરણની એકમ Sજુબ િન	પિ�ઓ મેળવી શકો તેમા 
િન	પિ�ઓના �મ છે. એક Gદવસ Iધુીમા ંના મળ� Jય તો બીજો મેસેજ કરવા 

િવનતંી.


