
ધોરણ વેશ 

શ તા

ક ટુર પર ઓનલાઈન 

પર ાતાર ખ અને ણુ  

વાલી સાથે બ  

લુાકાતનો સમય

કોઓડ નેટર ીનો

 સપંક ( છૂપરછ )

LKG 30
UKG 5

std -1 15

std -2 10 *
std -3 10 *
std -4 10 *
std -5 10 *
std -6 20 *
std -7 10
std -8 10

std -9 50
std -10 10

11 sci.PCB 30
11 sci.PCM 20
11  ARTS 30

11 COMM. 30
std.12 20

7000 5000
9000 7000

11000 9000
30000 10000

10th -S.S.C. 12th Arts 12th Com. 12th Sci.(M) 12th Sci.(B) NEET/JEE GUJCET SSE

98.33% 86.49% 100% 100% 87.80% 16 quali. (403) highest.PR 97.72

100% 77.87% 80.64% 100% 65.71% 12 quali. (250) highest.PR 92.98

S.S.C./ H.S.C. BOARD EXAM ના ંશાળા પ રણામ તેમજ  NEET/JEE /GUJCET/SSE મા ંઉ મ પ રણામ
વષ

2018-2019 આ વષ લવેાયલે સકે ડર  
કોલરશીપ એ ઝામમા ં
થરાદના 14 માથંી 10 

િવ ાથ  MSના

2017-2018

2016-2017 96.67% 94.74% 89.19% 100% 100% 17 quali.(254) highest.PR 93.33

*  ઓનલાઈન પર ા બાબત ેિવ ાથ એ ક વાલી ીએ સહજ  પણ ચતા કરવાની જ ર નથી.અ ય કોઈ જ યાએ આનામાટ લાસ ક તયૈાર  કરાવવાની જ ર નથી. પર ાના દવસ ેઆ શાળામા ંસં ણૂ ે ટસ 

કરા યા બાદ જ  ઓનલાઈન પર ા લવેામા ંઆવશ.ે િવ ાથ ન ેમા  અન ે મા  િવષયના અ યાસ મ / ણુભાર માણ ેતયૈાર  કરાવવી.

સરકાર ીની FRC મા ય     વાિષક શાળા ફ બસ ટ ડ માણે વાિષક  બસ ફ      (બસ સેવાનો લાભ લેનાર માટ જ ) દરક ધોરણમા ં વેશ 

મેર ટ અ સુાર

વહલા તે પહલાના ધોરણે 

મળશ.ે

LKG/ UKG થરાદ શહર
STD. 1& STD. 2 ગો ુળગામ,મ ુ રુ, ઢુણ રૂ, ડૂમેર-હાઇવે
STD.3 TO 12 ચારડા, વૂા,ગભંીર રુા,વડગામડા
11 /12 SCIENCE વાવ,ટડાવ,સ ેડા,ઢ મા, ખીમાણાવાસ,વાં ઢયાવાસ

*  LKG /UKG  અન ેધો. 1  માટ જ મ ુ ં માણપ  ર ૂ કરવા ુ ંરહશ.ે * ધો. 2 થી 12 માટ હાલ માકશીટ ક LC ર ૂ કરવા ુ ંનથી.*  ચૂનાઓ નો ટસબોડ/વબેસાઇટ પર કૂાશ.ે

12/4/2020 રિવવાર
સવાર 8 થી 11

40 ણુની

લે ખત પર ા

જુરાતી ,ગ ણત ,પયાવરણ , ે

દરકના  10 -10  ણુ

(આ વષે આપેલ પર ાના ધોરણનો

 બી  સ નો અ યાસ મ વાચંવો.)

ફાઈનલ વેશ મેળવતી 

વખતે

 ફ  ભરતા ંપહલાં

બાળક સાથે આચાય ીને

 મળવા ુ ંરહશ.ે

ી મહ િસહ

રાજ તૂ

98246 14298

12/4/2020 રિવવાર
સવાર 8 થી 11

                25 ણુની        

ઓનલાઈન પર ા

12/4/2020 રિવવાર
સવાર 8 થી 11

25 ણુની
લે ખત પર ા

જુરાતી ,ગ ણત ,િવ ાન , ે , સા.િવ. 

 દરકના  5 -5  ણુ

(આ વષે આપેલ પર ાના ધોરણનો

બી  સ નો અ યાસ મ વાચંવો.)

ી રિસકભાઈ વાણીયા

98247 97726

 સાય સ- ટાફ 
તેમજ કાઉ સેલરને 
કામકાજના દવસ ે

8 to 12 મળ   
શકાશ.ે(તા.15/4/20
 થી વગ  શ ુ થશ.ે)

ીમતી નીલમબેન 

પટલ 

97376 34291

12/4/2020 રિવવાર
સવાર 8 થી 11

              50 ણુની   

ઓનલાઈન પર ા

12/4/2020 રિવવાર
સવાર 8 થી 11

50 ણુની
લે ખત પર ા

ગ ણત 20 ણુ ,િવ ાન 20 ણુ ,
ે  10 ણુ

જુરાતી ,ગ ણત ,િવ ાન , ે , 
સા.િવ.  દરકના  10 -10 ણુ

તા. 15/4/20 થી std.12 sci./arts/com. ના વગ  શ  થતા હોઈ વાલી ીએ તા. 12/4/20 ધુીમા ંઆચાય ીને બ  મળ  વેશ મેળવી લેવો.

એમ.એસ.િવધામં દર,થરાદ (94297 92216)                           વષ :-2020 -21 માટ નવીન વેશ કયાનો કાય મ 
નીચે દશાવેલા ંધોરણોમા ં વેશ હ  ુતા.11/04/20 ધુી શાળાની વેબસાઇટ www.msvidyamandir.org પર online form  પણ ભર  શકાશે.  online form ભરનાર બ  આવી વેશપ  

ભરવાની ક જમા કરાવવાની જ ર નથી. online form ભયા બાદ SMS થી મળેલ ર શન નબંર સાચવી રાખવો . તા .  12 /4/20  ના રોજ યો લ બ  લુાકાત / વેશ પર ા વખતે એડિમન 

મેનેજર ીને .50/- જમા કરાવી રસીદ મેળવી લેવી..ફોનથી સપંક કર ન ેતેમજ શાળામા ં બ  મળ ન ેપણ ણકાર  મેળવી શકાશે.

લે ખત કસોટ ની 

તાર ખ અ  ને ણુ 
પર ાના િવષયો - ણુભાર -અ યાસ મ

*   LKG/UKG/STD -1 મા ં વેશ માટ કોઈ લે ખત કસોટ  નથી.

  * વાલી ીએ બાળક તેમજ  બાળકના જ મના માણપ  સાથે બ  મળ ુ.ં

*  31/5/20 ના રોજ LKG માટ 3 વષ /UKG માટ ૪ વષ /STD.1 માટ 5 વષ ણૂ  થવા ંજોઈએ.

12/4/2020
રિવવાર

સવાર 8 થી 11

ીમતી જ ાબેન 

રુો હત

63538 32343


