
ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 1જ.આર. નન. : 2253

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ આરતતબબન જયયતતલબલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 8 8 17 33

અગબજ 8 8 10 26

હહનનન 7 7 17 31

સયસસસત 7 7 18 32

ગણણત 7 7 10 24

તવજબન અનબ ટટસકનરલરજ 7 7 10 24

સબમબજજક તવજબન 7 7 17 31

કનલ ગનણ : 51 51 99 201

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. પનબરરણચત-નબચરનબ આબબહ કબ નરબરવત રકટ છબ. B

સવબસસય અનબ રબ. તર. 1. ખર-ખરનત રમતમબય પલટનઓ સબરન મબરન રકટ છબ. B

પશગપબલન અનબ ડટરન 

તવજબન

1. ભબસનબ દકધમબયરત બનનત બનબવટર જણબ જણબ છબ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ઝડપરત ખસવબ-નરડવબનત કમતબ ધરબવબ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબયસસસતતક પવ સતતઓ 1. યરગય હબવ ભબવ સબરબ ગબન કરન રકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકરલયર 1. પરતબનત રજકઆત સબરન રનતબ કરટ છબ.

મગલયર 1. સયગઠનનત ભબવનબનગય મ કલય ધરબવબ છબ.

વલણર 1. બતજનબ મનનરપ રવબનગય વલણ તવકસબવવગય છબ.

કનલ ગનણ : 201/350 ટકધવધરર : 57.43% ગગડ : B રટનક : 55

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 2જ.આર. નન. : 2304

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ અરણકકમબર બળદદવભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતત 9 9 19 37

અગગજ 9 9 18 36

હહનદન 8 8 15 31

સસસકસત 8 8 18 34

ગણણત 8 6 11 25

વવજબન અનગ ટદકકનરલરજ 6 6 10 22

સબમબજજક વવજબન 8 8 24 40

કનલ ગનણ : 56 54 115 225

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સબરન છગ. B

સવબસસસ અનગ શબ. વશ. 1. સ કસરનમસકબર સરળતબથત કરન શકદ છગ. B

પશકપબલન અનગ ડદરન 

વવજબન

1. દકધનબ પબવડર વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ખગલબડન અનસ ખગલબડન સબથગ સકમગળ સબસધત શકદ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકરનકસ મહતવ સમજવવબનત કકશળતબ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસર 1. કબવસસરન કરન શકદ છગ.

મકલસર 1. વવશસનતસતબનત ભબવનબ ધરબવગ છગ.

વલણર 1. નગત સતવનબ ગકણર ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 225/350 ટકધવધરર : 64.29% ગગડ : A રટનક : 18

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 3જ.આર. નન. : 2324

વવધધધરરનનન નધમ : સસલલકક અરવવવદકકમમર તતજભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતત 7 7 20 34

અગતજ 7 7 11 25

હહનદક 7 7 20 34

સલસકસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 10 22

વવજમન અનત ટટકકનસલસજ 6 6 10 22

સમમમજજક વવજમન 7 7 21 35

કનલ ગનણ : 47 47 109 203

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. અવલસકનશકકત ખ કબ જ સમરક છત. B+

સવમસસસ અનત શમ. વશ. 1. ખસ-ખસનત રમતમમલ જજમતનટ ખસ વધક સમરક રકતત રમત શકટ છત. B

પશકપમલન અનત ડટરક 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડરમમલથત બનનત બનમવટસ વવશત જણત છત. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. સલઘભમવનમ જસવમ મળત છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમલસકસવતક પવ સવતઓ 1. શમળમનમ બમગમસત કમસરમમલ જસડમસ છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસસ 1. ટકકડકમમલ કમમ કરવમનત આવડત અનત સહકમરનત ભમવનમ ધરમવત છત.

મકલસસ 1. જવદસમનત ભમવનમ કટળવવમ પતરમસ છત.

વલણસ 1. શમળમનમ કમસરમમલ સતત જસડમસ છત.

કનલ ગનણ : 203/350 ટકધવધરર : 58% ગગડ : B રટનક : 51

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 4જ.આર. નન. : 2151

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર આશશષ જગદદશભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતશ 7 7 19 33

અગગજ 7 7 11 25

હહનદદ 7 7 20 34

સસસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 7 13 26

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 7 7 14 28

સમમમજજક વવજમન 7 7 22 36

કનલ ગનણ : 48 49 113 210

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. મમણલકતમથશ શગષષ રટખમસકન કરટ છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. ખગલમડદ અનસ ખગલમડદ સમથગ સગમગળ સમધશ શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરદ 

વવજમન

1. ઓચળવમળમ પમણશઓ વવશગ મમહહતગમર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કનઈ ચનકસ રમતમમસ ચનકસ બ કદદનગસ પદશરન કરદ શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સગવમચસ અનગ સપષટ અકરનએ લખશ શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કમશલસન 1. બશજનશ સમથ હળદમળદનગ રહટ છગ.

મગલસન 1. અધનગ રસતન ઓળસગવમમમસ મદદરપ થમસ છગ.

વલણન 1. પસમરવરણ સમથગ આતમશસ સસબસધ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 210/350 ટકધવધરર : 60% ગગડ : A રટનક : 40

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 5જ.આર. નન. : 2255

વવધધધરરનનન નધમ : જજષષ અશશનભભઈ મહભદદવભભઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરભતષ 7 7 15 29

અગગજ 7 7 16 30

હહનદન 7 7 21 35

સસસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 7 13 26

શવજભન અનગ ટદસકનજલજજ 7 7 13 27

સભમભજજક શવજભન 7 7 24 38

કનલ ગનણ : 48 49 118 215

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળભ 1. શવષયનગ તતકભળ સમજનગ યજગય રજકઆત કરન શકદ છગ. B+

સવભસસય અનગ શભ. શશ. 1. સકદમભસ પગઠદક શનશભન પરથષ ઉછભળ સભરન રનતગ લઈ શકદ છગ. B

પશગપભલન અનગ ડદરન 

શવજભન

1. ડદરન ઉધજગ શવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. શવદભથરમભસ ખગલહદલષનષ ભભવનભ શવકસષ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સભસસસસશતક પવ સશતઓ 1. સવચછતભ અણભયભનમભસ પવ સશતમય રહદ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયજ 1. દરદક કભયર ઉતસભહપ કવરક અનગ ખસતથષ કરદ છગ.

મગલયજ 1. સમભજમભસ નભનભસ-મજટભસ દરદકનગ મભન આપગ છગ.

વલણજ 1. શવશવધ પકભરનષ અસમભનતભ જવષ કદ, કમતભ, ધભશમરક મભનયતભ, જશત, સસસસસશત દરદકનગ મભન-સનમભન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 215/350 ટકધવધરર : 61.43% ગગડ : A રટનક : 32

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 6જ.આર. નન. : 2252

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ આશબબબન ચચદદભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગદજરબતત 8 8 20 36

અગબજ 8 8 15 31

હહનનન 7 7 23 37

સચસસસત 7 7 22 36

ગણણત 7 7 11 25

વવજબન અનબ ટટસકનરલરજ 7 7 18 32

સબમબજજક વવજબન 7 7 22 36

કનલ ગનણ : 51 51 131 233

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. છબયબ-પકબશ નશબરવત શકટ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. કબડનનત રમતમબચ નરરર સબરન રનતબ તરડન શકટ છબ. B

પશદપબલન અનબ ડટરન 

વવજબન

1. ડટરનનદચ મહતવ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકબગતબ લબચબબ સમય સ કધત જળવત શકટ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબચસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભચડરળ સબરદ ધરબવબ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. મજક પણ કરન શકટ છબ અનબ રડન પણ શકટ છબ.

મદલયર 1. ગમબ તબ પહરસસસવતમબચ આનચનમબચ રહન શકવબનત કમતબ ધરબવબ છબ.

વલણર 1. શબરનહરક રનતબ નબળબ વવદબસરઓનબ મનનરપ સવબનત ભબવનબ ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 233/350 ટકધવધરર : 66.57% ગગડ : A રટનક : 12

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 7જ.આર. નન. : 2244

વવધધધરરનનન નધમ : તતલલ બબનનનબતન શશભનભભઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગનજરભતલ 9 9 20 38

અગતજ 9 9 16 34

હહનનન 8 8 23 39

સશસસસત 8 8 18 34

ગબણત 8 8 20 36

વવજભન અનત ટટસકનનલનજ 8 8 23 39

સભમભજજક વવજભન 8 8 24 40

કનલ ગનણ : 58 58 144 260

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

બચતકળભ 1. આકભરનલ સમજ સભરન છત. B

સવભસસસ અનત શભ. વશ. 1. કબડનનલ રમતમભશ છભપન સભરન રનતત મભરન શકટ છત. B

પશનપભલન અનત ડટરન 

વવજભન

1. ડટરનનભશ વવકભસથલ મભહહતગભર છત. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડભઈવ મભરન બનલનત સભરન રનતત પકડન શકટ છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સભશસસસવતક પવ સવતઓ 1. મજરભ વગભડવભનલ ઢબ મનમનહક અનત સનશનર છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. બલજનલ સભથ હળનમળનનત રહટ છત.

મનલસન 1. વનખભલસતભ અનત વનપ કણતભ સભથત કભમ કરટ છત.

વલણન 1. વવદભથરઓ પતસત સહભનનભ કવતનનશ વલણ ધરભવત છત.

કનલ ગનણ : 260/350 ટકધવધરર : 74.29% ગગડ : DIST રટનક : 2

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 8જ.આર. નન. : 2326

વવધધધરરનનન નધમ : ચમમર ભલમભમઈ નમરણભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 17 31

અગગજ 7 7 16 30

હહનનન 7 7 24 38

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 8 19 33

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 8 17 31

સમમમજજક વવજમન 7 7 20 34

કનલ ગનણ : 47 51 132 230

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનગરપ ણચત નનરવમ પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમમસ ખન સમરન રનતગ આપત શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ગમમણ વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સમરન રનતગ પકડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મમત સભમષમ અનગ મમત સવશકણ પતયગ મમન આપગ છગ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. સકમરમતમક ટનકમ-હટપપણ કરટ છગ.

મગલયન 1. સવયસ વશસત પમળગ છગ અનગ બતજનગ વશસતમમસ રહટવમનત સ કચનમ આપગ છગ.

વલણન 1. વશકકન પતયગ આનર ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 230/350 ટકધવધરર : 65.71% ગગડ : A રટનક : 14

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 9જ.આર. નન. : 2222

વવધધધરરનનન નધમ : રરજગગર ભરતકકમરર ડરહરભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરરતત 8 8 15 31

અગગજ 8 8 16 32

હહનનન 7 7 19 33

સસસકસત 7 7 18 32

ગણણત 6 6 17 29

વવજરન અનગ ટટકકનગલગજ 6 6 16 28

સરમરજજક વવજરન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 49 49 117 215

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળર 1. વવષયનગ અનકરપ રસગગનકસ જરન સરરકસ છગ. B

સવરસસય અનગ શર. વશ. 1. કબડન રમતનકસ પસચકરયર કરવરમરસ વનપકણતર ધરરવગ છગ. B

પશકપરલન અનગ ડટરન 

વવજરન

1. ડટરનનત સવચછતર વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમરસ રન ઝડપથત નગડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરસસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભકતવ ધરરવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયગ 1. ઉચચ કકરનત વવચરહરક કમતર કટળવગ છગ.

મકલયગ 1. ગરનબ વવદરથરઓનગ મનનરપ થવર મફત પકસતકગ બકકબગનકમરસ જમર કરરવગ છગ.

વલણગ 1. પયરરવરણનત જળવણતમરસ મનનરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 215/350 ટકધવધરર : 61.43% ગગડ : A રટનક : 32

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 10જ.આર. નન. : 2128

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ ચચતન નટટભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગટજરબતત 7 7 18 32

અગચજ 7 7 14 28

હહનનન 7 7 18 32

સસસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 13 25

વવજબન અનચ ટટસકનરલરજ 6 6 16 28

સબમબજજક વવજબન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 47 109 203

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. રસગપ કરણત ઘણત જ સબરન છચ. B

સવબસસસ અનચ શબ. વશ. 1. ટકસકબ અતરનત નરડ સબરન રનતચ નરડન શકટ છચ. B

પશટપબલન અનચ ડટરન 

વવજબન

1. ગમબણનત સવસછતબ વવશચ જણચ છચ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમત સબરન રનતચ રમત શકટ છચ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જરડણત અનચ ભબષબશટધધધકરણ નત જળવણત રબખચ છચ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસર 1. હબવભબવ સબથચ તથબ સરગસ રનતચ શબનરનર ઉપસરગ કરન વવનસતબથત જવબબ આપચ છચ.

મટલસર 1. વગરનબ નબળબ વવદબથરઓનચ ભણબવત સહકબરનત ભબવનબનટસ ઉતમ ઉનબહરણ પ કરટસ પબડટ છચ.

વલણર 1. વનસવમતતબ અનચ સવસસવશસતનટસ વલણ ધરબવચ છચ.

કનલ ગનણ : 203/350 ટકધવધરર : 58% ગગડ : B રટનક : 51

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 11જ.આર. નન. : 2270

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ ડમહમભમઈ બમબબભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગબજરમતત AB AB AB 0

અગગજ AB AB AB 0

હહનનન AB AB AB 0

સસસસસત AB AB AB 0

ગણણત AB AB AB 0

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ AB AB AB 0

સમમમજજક વવજમન AB AB AB 0

કનલ ગનણ : 0 0 0 0

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. રસગનનત મગળવણત કરન શકટ છગ. _

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. સનગ મમટટ અનસનગ પનતસમહહત કરટ છગ. _

પશબપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ભગસનમ દકધમમસથત બનનત બનમવટન જણગ જણગ છગ. _

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. નગત સતવનત ભમવનમ વવકસત છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સનગસ હમવ ભમવ સમથગ ગમન કરન શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. પનતમનત રજકઆત સમરન રનતગ કરટ છગ.

મબલસન 1. સસગઠનનત ભમવનમનબસ મ કલસ ધરમવગ છગ.

વલણન 1. બતજનગ મનનરપ થવમનબસ વલણ વવકસમવવબસ છગ.

કનલ ગનણ : 0/350 ટકધવધરર : ગગડ : રટનક :

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 12જ.આર. નન. : 2327

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર દશરથભમઈ હરગગવનભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 17 31

અગગજ 7 7 13 27

હહનદન 8 8 18 34

સસસસસત 8 8 18 34

ગણણત 6 8 10 24

વવજમન અનગ ટટસકનગલગજ 6 8 13 27

સમમમજજક વવજમન 8 8 20 36

કનલ ગનણ : 50 54 109 213

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. બતજનગસ ણચત જગઈ દગરવમનગ પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. સકદમમસ પગઠટક વનશમન પરથત ઉછમળ સમરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડર વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટમમસ ફમસટ બગલલગ સમરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકગનગસ મહતવ સમજવવમનત સગશળતમ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયગ 1. કમવયસરન કરન શકટ છગ.

મગલયગ 1. વવશસનતયતમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

વલણગ 1. નગત સતવનમ ગગણગ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 213/350 ટકધવધરર : 60.86% ગગડ : A રટનક : 37

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 13જ.આર. નન. : 2328

વવધધધરરનનન નધમ : ચચહહણ દશરથભહઈ ઈશરભહઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરહતત 7 7 16 30

અગગજ 7 7 10 24

હહનદન 7 7 11 25

સસસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 6 10 22

વવજહન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 10 22

સહમહજજક વવજહન 7 7 15 29

કનલ ગનણ : 47 47 86 180

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળહ 1. વવષયનગ તતકહળ સમજનગ યનગય રજકઆત કરન શકટ છગ. B

સવહસસય અનગ શહ. વશ. 1. કબડનનત રમતમહસ દનરન સહરન રનતગ તનડન શકટ છગ. B

પશગપહલન અનગ ડટરન 

વવજહન

1. દકધનહ પહવડરમહસથત બનનત બનહવટન વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમહસ સપતન બનલલગ સહરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સહસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શહળહનહ બહગહયત કહયરમહસ જનડહય છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કચશલયન 1. ટકકડનમહસ કહમ કરવહનત આવડત અનગ સહકહરનત ભહવનહ ધરહવગ છગ.

મગલયન 1. જવદયહનત ભહવનહ કટળવવહ પગરહય છગ.

વલણન 1. શહળહનહ કહયરમહસ સતત જનડહય છગ.

કનલ ગનણ : 180/350 ટકધવધરર : 51.43% ગગડ : B રટનક : 76

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 14જ.આર. નન. : 2129

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ દશરથભબઇ જયયતતભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 7 7 13 27

અગગજ 7 7 14 28

હહનદન 7 7 16 30

સયસસસત 7 7 16 30

ગણણત 7 6 10 23

વવજબન અનગ ટટસકનરલરજ 6 6 10 22

સબમબજજક વવજબન 7 7 14 28

કનલ ગનણ : 48 47 93 188

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. છબયબ-પકબશ દશબરવત શકટ છગ. B

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. કબડનનત રમતમબય છબપર સબરન રનતગ મબરન શકટ છગ. B+

પશગપબલન અનગ ડટરન 

વવજબન

1. ઓચળવબળબ પબણતઓ વવશગ મબહહતગબર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવબ-દરડવબનત કમતબ ધરબવગ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબયસસસવતક પવ સવતઓ 1. સગવબચય અનગ સપષટ અકરરએ લખત શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. બતજનત સબથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મગલયર 1. અધનગ રસતર ઓળયગવબમબય મદદરપ થબય છગ.

વલણર 1. પયબરવરણ સબથગ આતમતય સયબયધ ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 188/350 ટકધવધરર : 53.71% ગગડ : B રટનક : 72

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 15જ.આર. નન. : 2345

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર દશરથભઠઈ શશકરભઠઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરઠતત 7 7 16 30

અગગજ 7 7 20 34

હહનદન 7 7 17 31

સશસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 6 15 27

વવજઠન અનગ ટટસકનકલકજ 6 6 10 22

સઠમઠજજક વવજઠન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 47 105 199

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. આકઠરનત સમજ સઠરન છગ. B+

સવઠસસસ અનગ શઠ. વશ. 1. ખક-ખકનત રમતમઠશ ખક સઠરન રનતગ આપત શકટ છગ. B

પશગપઠલન અનગ ડટરન 

વવજઠન

1. ડટરન ઉધકગ વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ખગલઠડન અનસ ખગલઠડન સઠથગ સગમગળ સઠશધત શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠશસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતઠ અણભસઠનમઠશ પવ સવતમસ રહટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસક 1. દરટક કઠસર ઉતસઠહપ કવરક અનગ ખશતથત કરટ છગ.

મગલસક 1. સમઠજમઠશ નઠનઠશ-મકટઠશ દરટકનગ મઠન આપગ છગ.

વલણક 1. વવવવધ પકઠરનત અસમઠનતઠ જવત કટ, કમતઠ, ધઠવમરક મઠનસતઠ, જવત, સશસસસવત દરટકનગ મઠન-સનમઠન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 199/350 ટકધવધરર : 56.86% ગગડ : B રટનક : 58

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 16જ.આર. નન. : 2256

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ દશરથકકમબર વસસતભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતત 7 7 18 32

અગગજ 7 7 19 33

હહનદન 7 7 20 34

સસસકસત 7 7 14 28

ગણણત 6 7 16 29

વવજબન અનગ ટટકકનરલરજ 6 7 18 31

સબમબજજક વવજબન 7 7 18 32

કનલ ગનણ : 47 49 123 219

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનગ અનકરપ ણચત દરરવબ પયતન કરટ છગ. B

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. કબડન રમતનકસ પસચકબયર કરવબમબસ વનપકણતબ ધરબવગ છગ. B

પશકપબલન અનગ ડટરન 

વવજબન

1. ડટરનનકસ મહતવ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. સસઘભબવનબ જરવબ મળગ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબદ ભસડરળ સબરક ધરબવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. મજક પણ કરન શકટ છગ અનગ રડન પણ શકટ છગ.

મકલયર 1. ગમગ તગ પહરસસથવતમબસ આનસદમબસ રહન શકવબનત કમતબ ધરબવગ છગ.

વલણર 1. શબરનહરક રનતગ નબળબ વવદબથરઓનગ મદદરપ થવબનત ભબવનબ ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 219/350 ટકધવધરર : 62.57% ગગડ : A રટનક : 25

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 17જ.આર. નન. : 2240

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ દદલલપભબઈ અમરતભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતલ 7 7 21 35

અગગજ 7 7 18 32

દહનદન 7 7 20 34

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 6 15 27

વવજબન અનગ ટટસકનરલરજ 6 6 15 27

સબમબજજક વવજબન 7 7 17 31

કનલ ગનણ : 47 47 125 219

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનગ અનગરપ રસગરનગસ જબન સબરગસ છગ. B

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. સકદમબસ પગઠટક વનશબન પરથલ ઉછબળ સબરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B

પશગપબલન અનગ ડટરન 

વવજબન

1. ડટરનનબસ વવકબસથલ મબદહતગબર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. વવદબથરમબસ ખગલદદલલનલ ભબવનબ વવકસલ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મજરબ વગબડવબનલ ઢબ મનમરહક અનગ સગસદર છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. બલજનલ સબથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મગલયર 1. વનખબલસતબ અનગ વનપ કણતબ સબથગ કબમ કરટ છગ.

વલણર 1. વવદબથરઓ પતયગ સહબનગભ કવતનગસ વલણ ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 219/350 ટકધવધરર : 62.57% ગગડ : A રટનક : 25

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 18જ.આર. નન. : 2242

વવધધધરરનનન નધમ : પલલણણ દદલણપભલઈ હરરભલઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરલતણ 7 7 22 36

અગગજ 7 7 16 30

દહનદર 7 7 24 38

સસસસસત 7 7 18 32

ગણણત 6 7 15 28

વવજલન અનગ ટટસકનનલનજ 6 7 17 30

સલમલજજક વવજલન 7 7 19 33

કનલ ગનણ : 47 49 131 227

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળલ 1. રસગપ કરણણ ઘણણ જ સલરર છગ. B+

સવલસસસ અનગ શલ. વશ. 1. કબડરનણ રમતમલસ દનરન સલરર રરતગ તનડર શકટ છગ. B

પશગપલલન અનગ ડટરર 

વવજલન

1. ગમલણ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકલગતલ લલસબલ સમસ સ કધણ જળવણ શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સલસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મલત સભલષલ અનગ મલત સવશકણ પતસગ મલન આપગ છગ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. સકલરલતમક ટરકલ-દટપપણ કરટ છગ.

મગલસન 1. સવસસ વશસત પલળગ છગ અનગ બણજનગ વશસતમલસ રહટવલનણ સ કચનલ આપગ છગ.

વલણન 1. વશકકન પતસગ આદર ધરલવગ છગ.

કનલ ગનણ : 227/350 ટકધવધરર : 64.86% ગગડ : A રટનક : 17

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 19જ.આર. નન. : 2329

વવધધધરરનનન નધમ : પપરરગગ દદપપભપઈ હરસપજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરપતગ 7 7 20 34

અગગજ 7 7 17 31

દહનદન 7 7 24 38

સરસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 11 23

વવજપન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 12 24

સપમપજજક વવજપન 7 7 22 36

કનલ ગનણ : 47 47 123 217

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળપ 1. રરગનનગ મગળવણગ કરન શકટ છગ. B

સવપસસસ અનગ શપ. વશ. 1. કબડનનગ રમતમપર છપપન સપરન રનતગ મપરન શકટ છગ. B

પશગપપલન અનગ ડટરન 

વવજપન

1. ડટરનનગ સવચછતપ વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડપઈવ મપરન બનલનગ સપરન રનતગ પકડન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સપરસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબદ પભગતવ ધરપવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. ઉચચ કકપનગ વવચપદરક કમતપ કટળવગ છગ.

મગલસન 1. ગરનબ વવદપરરઓનગ મદદરપ રવપ મફત પગસતકન બગકબગનકમપર જમપ કરપવગ છગ.

વલણન 1. પસપરવરણનગ જળવણગમપર મદદરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 217/350 ટકધવધરર : 62% ગગડ : A રટનક : 29

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 20જ.આર. નન. : 2120

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર દદવઠનસસગ પરથથભઠઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરઠતથ 7 7 13 27

અગગજ 7 7 10 24

દહનદન 7 7 16 30

સસસસસત 7 7 15 29

ગણણત 6 6 10 22

વવજઠન અનગ ટટસકનકલકજ 6 6 13 25

સઠમઠજજક વવજઠન 7 7 10 24

કનલ ગનણ : 47 47 87 181

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. બથજનગસ ણચત જકઈ દકરવઠનક પયતન કરટ છગ. B

સવઠસસય અનગ શઠ. વશ. 1. ખક-ખકનથ રમતમઠસ ખક સઠરન રનતગ આપથ શકટ છગ. B

પશગપઠલન અનગ ડટરન 

વવજઠન

1. ગમઠણનથ સવસછતઠ વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સઠરન રનતગ પકડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જકડણથ અનગ ભઠષઠશગધધધકરણ નથ જળવણથ રઠખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયક 1. હઠવભઠવ સઠથગ તથઠ યકગય રનતગ શબદકનક ઉપયકગ કરન વવનયતઠથથ જવઠબ આપગ છગ.

મગલયક 1. વગરનઠ નબળઠ વવદઠથરઓનગ ભણઠવથ સહકઠરનથ ભઠવનઠનગસ ઉતમ ઉદઠહરણ પ કરગસ પઠડટ છગ.

વલણક 1. વનયવમતતઠ અનગ સવસયવશસતનગસ વલણ ધરઠવગ છગ.

કનલ ગનણ : 181/350 ટકધવધરર : 51.71% ગગડ : B રટનક : 75

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 21જ.આર. નન. : 2235

વવધધધરરનનન નધમ : મમળળ એકતમબબન તમરમચચદ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 8 8 16 32

અગબજ 8 8 16 32

હહનદળ 7 7 22 36

સચસસસત 7 7 18 32

ગણણત 7 6 10 23

વવજમન અનબ ટટસકનનલનજ 6 6 15 27

સમમમજજક વવજમન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 50 49 113 212

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. પદમરરણચત-નબચરનબ આબબહ કબ દરમરવત રકટ છબ. B

સવમસસસ અનબ રમ. વર. 1. કબડળ રમતનગચ પચચકમસર કરવમમમચ વનપગણતમ ધરમવબ છબ. B

પશગપમલન અનબ ડટરળ 

વવજમન

1. ભબસનમ દકધમમચરત બનનત બનમવટન જણબ જણબ છબ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમમચ રન ઝડપરત દનડળ રકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમચસસસવતક પવ સવતઓ 1. સનગસ હમવ ભમવ સમરબ ગમન કરળ રકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકરલસન 1. પનતમનત રજકઆત સમરળ રળતબ કરટ છબ.

મગલસન 1. સચગઠનનત ભમવનમનગચ મ કલસ ધરમવબ છબ.

વલણન 1. બતજનબ મદદરપ રવમનગચ વલણ વવકસમવવગચ છબ.

કનલ ગનણ : 212/350 ટકધવધરર : 60.57% ગગડ : A રટનક : 38

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 22જ.આર. નન. : 2330

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર ગગવવવદભમઈ ધધડમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગધજરમતત 7 7 18 32

અગગજ 7 7 10 24

હહનદન 7 7 17 31

સસસસસત 7 7 18 32

ગણણત 6 6 10 22

વવજમન અનગ ટટસકનગલગજ 6 6 15 27

સમમમજજક વવજમન 7 7 21 35

કનલ ગનણ : 47 47 109 203

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સમરન છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ દગરગ સમરન રનતગ તગડન શકટ છગ. B+

પશધપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડર વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડમઈવ મમરન બગલનગ સમરન રનતગ પકડન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકગનધસ મહતવ સમજવવમનત સધશળતમ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસગ 1. કમવસસરન કરન શકટ છગ.

મધલસગ 1. વવશસનતસતમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

વલણગ 1. નગત સતવનમ ગધણગ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 203/350 ટકધવધરર : 58% ગગડ : B રટનક : 51

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 23જ.આર. નન. : 2331

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર હમમરભમઈ શમવમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતમ 7 7 13 27

અગગજ 7 7 10 24

હહનનન 7 7 15 29

સસસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 7 11 24

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 7 17 30

સમમમજજક વવજમન 7 7 18 32

કનલ ગનણ : 47 49 100 196

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. અવલનકનશકકત ખ કબ જ સમરન છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનમ રમતમમસ છમપન સમરન રનતગ મમરન શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડરમમસથમ બનનમ બનમવટન વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સમરન રનતગ પકડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શમળમનમ બમગમસત કમસરમમસ જનડમસ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. ટકકડનમમસ કમમ કરવમનમ આવડત અનગ સહકમરનમ ભમવનમ ધરમવગ છગ.

મગલસન 1. જવનસમનમ ભમવનમ કટળવવમ પગરમસ છગ.

વલણન 1. શમળમનમ કમસરમમસ સતત જનડમસ છગ.

કનલ ગનણ : 196/350 ટકધવધરર : 56% ગગડ : B રટનક : 64

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 24જ.આર. નન. : 2249

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર હહહમતસસહ ભભખઠલઠલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરઠતભ 7 7 12 26

અગગજ 7 7 12 26

હહનનન 7 7 23 37

સસસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 7 13 26

વવજઠન અનગ ટટસકનકલકજ 7 7 14 28

સઠમઠજજક વવજઠન 7 7 15 29

કનલ ગનણ : 48 49 106 203

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. મમણલકતઠથભ શગષઠ રટખઠસકન કરટ છગ. B

સવઠસસસ અનગ શઠ. વશ. 1. ખક-ખકનભ રમતમઠસ ખક સઠરન રનતગ આપભ શકટ છગ. B

પશગપઠલન અનગ ડટરન 

વવજઠન

1. ઓચળવઠળઠ પઠણભઓ વવશગ મઠહહતગઠર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનભ રમતમઠસ રન ઝડપથભ નકડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સગવઠચસ અનગ સપષટ અકરકએ લખભ શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કમશલસક 1. બભજનભ સઠથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મગલસક 1. અધનગ રસતક ઓળસગવઠમઠસ મનનરપ થઠસ છગ.

વલણક 1. પસઠરવરણ સઠથગ આતમભસ સસબસધ ધરઠવગ છગ.

કનલ ગનણ : 203/350 ટકધવધરર : 58% ગગડ : B રટનક : 51

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 25જ.આર. નન. : 2231

વવધધધરરનનન નધમ : બબડડણડ હહમતભડઈ જયયતતભડઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરડતત 7 7 20 34

અગગજ 7 7 21 35

હહનનન 7 7 23 37

સયસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 6 14 26

વવજડન અનગ ટટસકનબલબજ 6 6 16 28

સડમડજજક વવજડન 7 7 17 31

કનલ ગનણ : 47 47 127 221

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળડ 1. વવષયનગ તતકડળ સમજનગ યબગય રજકઆત કરન શકટ છગ. B

સવડસસય અનગ શડ. વશ. 1. સકનમડય પગઠટક વનશડન પરથત ઉછડળ સડરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B+

પશગપડલન અનગ ડટરન 

વવજડન

1. ડટરન ઉધબગ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમત સડરન રનતગ રમત શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સડયસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતડ અણભયડનમડય પવ સવતમય રહટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયબ 1. નરટક કડયર ઉતસડહપ કવરક અનગ ખયતથત કરટ છગ.

મગલયબ 1. સમડજમડય નડનડય-મબટડય નરટકનગ મડન આપગ છગ.

વલણબ 1. વવવવધ પકડરનત અસમડનતડ જવત કટ, કમતડ, ધડવમરક મડનયતડ, જવત, સયસસસવત નરટકનગ મડન-સનમડન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 221/350 ટકધવધરર : 63.14% ગગડ : A રટનક : 22

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 26જ.આર. નન. : 2302

વવધધધરરનનન નધમ : રરવળ હહતતશભરઈ બળવવતભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરરતત 7 7 30 44

અગતજ 7 7 13 27

હહનનન 7 7 21 35

સવસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 15 27

વવજરન અનત ટટસકનનલનજ 6 6 13 25

સરમરજજક વવજરન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 47 47 125 219

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળર 1. છરયર-પકરશ નશરરવત શકટ છત. B

સવરસસય અનત શર. વશ. 1. કબડનનત રમતમરવ નનરન સરરન રનતત તનડન શકટ છત. B

પશગપરલન અનત ડટરન 

વવજરન

1. ડટરનનગવ મહતવ જણત છત. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. નતત સતવનત ભરવનર વવકસત છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરવસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભવડનળ સરરગ ધરરવત છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. મજક પણ કરન શકટ છત અનત રડન પણ શકટ છત.

મગલયન 1. ગમત તત પહરસસસવતમરવ આનવનમરવ રહન શકવરનત કમતર ધરરવત છત.

વલણન 1. શરરનહરક રનતત નબળર વવદરસરઓનત મનનરપ સવરનત ભરવનર ધરરવત છત.

કનલ ગનણ : 219/350 ટકધવધરર : 62.57% ગગડ : A રટનક : 25

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 27જ.આર. નન. : 2258

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ હહતતશકકમબર જયયતતભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતત 7 7 20 34

અગતજ 7 7 15 29

હહનનન 7 7 19 33

સયસકસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 13 25

તવજબન અનત ટટકકનરલરજ 6 6 11 23

સબમબજજક તવજબન 7 7 18 32

કનલ ગનણ : 47 47 113 207

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. આકબરનત સમજ સબરન છત. B+

સવબસસય અનત શબ. તશ. 1. કબડનનત રમતમબય છબપર સબરન રનતત મબરન શકટ છત. B

પશકપબલન અનત ડટરન 

તવજબન

1. ડટરનનબય તવકબસથત મબહહતગબર છત. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટમબય ફબસટ બરલલગ સબરન રનતત કરટ છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબયસકસતતક પવ સતતઓ 1. મજરબ વગબડવબનત ઢબ મનમરહક અનત સકયનર છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. બતજનત સબથ હળનમળનનત રહટ છત.

મકલયર 1. તનખબલસતબ અનત તનપ કણતબ સબથત કબમ કરટ છત.

વલણર 1. તવદબથરઓ પતયત સહબનકભ કતતનકય વલણ ધરબવત છત.

કનલ ગનણ : 207/350 ટકધવધરર : 59.14% ગગડ : B રટનક : 47

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 28જ.આર. નન. : 2265

વવધધધરરનનન નધમ : બબગરરચબ હહતતશકકમબર મબમગગલબલજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતગ 8 8 20 36

અગતજ 8 8 13 29

હહનનન 8 8 20 36

સમસકસત 8 8 16 32

ગણણત 7 7 17 31

વવજબન અનત ટરકકનનલનજ 6 6 16 28

સબમબજજક વવજબન 8 8 20 36

કનલ ગનણ : 53 53 122 228

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનત અનકરપ ણચત નનરવબ પયતન કરર છત. B+

સવબસસય અનત શબ. વશ. 1. ખન-ખનનગ રમતમબમ ખન સબરન રનતત આપગ શકર છત. B

પશકપબલન અનત ડરરન 

વવજબન

1. ગમબણ વવશત જણત છત. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકરટનગ રમતમબમ સપગન બનલલગ સબરન રનતત કરર છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબમસકસવતક પવ સવતઓ 1. મબત સભબષબ અનત મબત સવશકણ પતયત મબન આપત છત

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. સકબરબતમક ટનકબ-હટપપણ કરર છત.

મકલયન 1. સવયમ વશસત પબળત છત અનત બગજનત વશસતમબમ રહરવબનગ સ કચનબ આપત છત.

વલણન 1. વશકકન પતયત આનર ધરબવત છત.

કનલ ગનણ : 228/350 ટકધવધરર : 65.14% ગગડ : A રટનક : 16

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 29જ.આર. નન. : 2320

વવધધધરરનનન નધમ : રરઠઠડ હહરલબબન બરબબલરલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગબજરરતત 8 8 12 28

અગબજ 8 8 14 30

હહનનન 7 7 19 33

સસસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 14 26

વવજરન અનબ ટટસકનઠલઠજ 6 6 15 27

સરમરજજક વવજરન 7 7 21 35

કનલ ગનણ : 49 49 112 210

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળર 1. વવષયનબ અનબરપ રસગઠનબસ જરન સરરબસ છબ. B

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. કબડન રમતનબસ પસચકરયર કરવરમરસ વનપબણતર ધરરવબ છબ. B

પશબપરલન અનબ ડટરન 

વવજરન

1. ડટરનનત સવચછતર વવશબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. વવદરરરમરસ ખબલહનલતનત ભરવનર વવકસત છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભબતવ ધરરવબ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયઠ 1. ઉચચ કકરનત વવચરહરક કમતર કટળવબ છબ.

મબલયઠ 1. ગરનબ વવદરરરઓનબ મનનરપ રવર મફત પબસતકઠ બબકબબનકમરસ જમર કરરવબ છબ.

વલણઠ 1. પયરરવરણનત જળવણતમરસ મનનરપ બનબ છબ.

કનલ ગનણ : 210/350 ટકધવધરર : 60% ગગડ : A રટનક : 40

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 30જ.આર. નન. : 2232

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ જગદદશકકમબર મમછબજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતત 7 7 22 36

અગગજ 7 7 16 30

દહનદન 7 7 22 36

સમસકસત 7 7 20 34

ગણણત 6 6 20 32

વવજબન અનગ ટટકકનરલરજ 6 6 20 32

સબમબજજક વવજબન 7 7 29 43

કનલ ગનણ : 47 47 149 243

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનગ તતકબળ સમજનગ યરગય રજકઆત કરન શકટ છગ. B

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. કબડનનત રમતમબમ દરરર સબરન રનતગ તરડન શકટ છગ. B+

પશકપબલન અનગ ડટરન 

વવજબન

1. ગમબણનત સવસછતબ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકબગતબ લબમબબ સમય સ કધત જળવત શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબમસકસવતક પવ સવતઓ 1. જરડણત અનગ ભબષબશકધધધકરણ નત જળવણત રબખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. હબવભબવ સબથગ તથબ યરગય રનતગ શબદરનર ઉપયરગ કરન વવનયતબથત જવબબ આપગ છગ.

મકલયર 1. વગરનબ નબળબ વવદબથરઓનગ ભણબવત સહકબરનત ભબવનબનકમ ઉતમ ઉદબહરણ પ કરકમ પબડટ છગ.

વલણર 1. વનયવમતતબ અનગ સવમયવશસતનકમ વલણ ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 243/350 ટકધવધરર : 69.43% ગગડ : A રટનક : 5

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 31જ.આર. નન. : 2268

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ જશવવતભબઈ ભભમજભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 7 7 23 37

અગભજ 7 7 22 36

હહનનન 7 7 23 37

સવસસસત 7 7 18 32

ગણણત 7 7 13 27

વવજબન અનભ ટટસકનરલરજ 7 7 16 30

સબમબજજક વવજબન 7 7 26 40

કનલ ગનણ : 49 49 141 239

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. છબયબ-પકબશ નશબરવત શકટ છભ. B+

સવબસસય અનભ શબ. વશ. 1. કબડનનત રમતમબવ છબપર સબરન રનતભ મબરન શકટ છભ. B

પશગપબલન અનભ ડટરન 

વવજબન

1. ભભસનબ દકધમબવથત બનનત બનબવટર જણભ જણભ છભ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડબઈવ મબરન બરલનભ સબરન રનતભ પકડન શકટ છભ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબવસસસવતક પવ સવતઓ 1. યરગય હબવ ભબવ સબથભ ગબન કરન શકટ છભ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. પરતબનત રજકઆત સબરન રનતભ કરટ છભ.

મગલયર 1. સવગઠનનત ભબવનબનગવ મ કલય ધરબવભ છભ.

વલણર 1. બતજનભ મનનરપ થવબનગવ વલણ વવકસબવવગવ છભ.

કનલ ગનણ : 239/350 ટકધવધરર : 68.29% ગગડ : A રટનક : 8

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 32જ.આર. નન. : 2332

વવધધધરરનનન નધમ : ત તરર જયયતતભભઈ કભનતતલભલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરભતત 7 7 13 27

અગગજ 7 7 10 24

હહનનર 7 7 12 26

સયસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 6 11 23

વવજભન અનગ ટટસતનનલનજ 6 6 10 22

સભમભજજક વવજભન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 47 83 177

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળભ 1. આકભરનત સમજ સભરર છગ. B

સવભસસય અનગ શભ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમભય ખન સભરર રરતગ આપત શકટ છગ. B

પશગપભલન અનગ ડટરર 

વવજભન

1. દતધનભ પભવડર વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સભરર રરતગ પકડર શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સભયસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકનનગય મહતવ સમજવવભનત સગશળતભ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. કભવયસરન કરર શકટ છગ.

મગલયન 1. વવશસનતયતભનત ભભવનભ ધરભવગ છગ.

વલણન 1. નગત સતવનભ ગગણન ધરભવગ છગ.

કનલ ગનણ : 177/350 ટકધવધરર : 50.57% ગગડ : B રટનક : 77

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 33જ.આર. નન. : 2334

વવધધધરરનનન નધમ : ગગસસસમમ જતતનનપપરર ડપ ડગરપપરર

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગપજરસતમ 7 7 17 31

અગતજ 7 7 15 29

હહનનર 7 7 19 33

સડસસસત 7 7 17 31

ગણણત 7 6 10 23

વસજસન અનત ટટસકનનલનજ 7 6 11 24

સસમસજજક વસજસન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 49 47 105 201

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળસ 1. વસષયનત અનપરપ ણચત નનરસસ પયતન કરટ છત. B

સસસસસય અનત શસ. વશ. 1. સકનમસડ પગઠટક વનશસન પરથમ ઉછસળ સસરર રરતત લઈ શકટ છત. B

પશપપસલન અનત ડટરર 

વસજસન

1. દકધનસ પસસડરમસડથમ બનનમ બનસસટન વસશત જણત છત. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનમ રમતમસડ રન ઝડપથમ નનડર શકટ છત

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સસડસસસવતક પવ સવતઓ 1. શસળસનસ બસગસયત કસયરમસડ જનડસય છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જસન કગશલયન 1. ટકકડરમસડ કસમ કરસસનમ આસડત અનત સહકસરનમ ભસસનસ ધરસસત છત.

મપલયન 1. જસનયસનમ ભસસનસ કટળસસસ પતરસય છત.

સલણન 1. શસળસનસ કસયરમસડ સતત જનડસય છત.

કનલ ગનણ : 201/350 ટકધવધરર : 57.43% ગગડ : B રટનક : 55

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 34જ.આર. નન. : 2264

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર જતતભમ મમનસતસગજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગતજરમતત 7 7 17 31

અગગજ 7 7 15 29

હહનનન 8 8 18 34

સસસસસત 8 8 16 32

ગણણત 6 6 10 22

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 14 26

સમમમજજક વવજમન 8 8 18 34

કનલ ગનણ : 50 50 108 208

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનતરપ રસગનનતસ જમન સમરતસ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ નનરન સમરન રનતગ તનડન શકટ છગ. B+

પશતપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ઓચળવમળમ પમણતઓ વવશગ મમહહતગમર છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડમઈવ મમરન બનલનગ સમરન રનતગ પકડન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સતવમચય અનગ સપષટ અકરનએ લખત શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. બતજનત સમથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મતલયન 1. અધનગ રસતન ઓળસગવમમમસ મનનરપ થમય છગ.

વલણન 1. પયમરવરણ સમથગ આતમતય સસબસધ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 208/350 ટકધવધરર : 59.43% ગગડ : B રટનક : 45

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 35જ.આર. નન. : 2305

વવધધધરરનનન નધમ : પપવવર જયયતત મ મલચપદભવઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરવતત 8 8 15 31

અગગજ 8 8 17 33

હહનદન 7 7 16 30

સપસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 10 22

તવજવન અનગ ટટસમનયલયજ 6 6 10 22

સવમવજજક તવજવન 7 7 15 29

કનલ ગનણ : 49 49 100 198

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળવ 1. રપગપ મરણત ઘણત જ સવરન છગ. B

સવવસસય અનગ શવ. તશ. 1. કબડનનત રમતમવપ છવપય સવરન રનતગ મવરન શકટ છગ. B+

પશગપવલન અનગ ડટરન 

તવજવન

1. ડટરન ઉધયગ તવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સવરન રનતગ પકડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સવપસસસતતક પવ સતતઓ 1. સવચછતવ અણભયવનમવપ પવ સતતમય રહટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયય 1. દરટક કવયર ઉતસવહપ મવરક અનગ ખપતથત કરટ છગ.

મગલયય 1. સમવજમવપ નવનવપ-મયટવપ દરટકનગ મવન આપગ છગ.

વલણય 1. તવતવધ પકવરનત અસમવનતવ જવત કટ, કમતવ, ધવતમરક મવનયતવ, જતત, સપસસસતત દરટકનગ મવન-સનમવન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 198/350 ટકધવધરર : 56.57% ગગડ : B રટનક : 60

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 36જ.આર. નન. : 2301

વવધધધરરનનન નધમ : પપડડડ જયયતતનડબબન અમરતભડઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરડતત 8 8 18 34

અગબજ 8 8 14 30

હહનનન 7 7 20 34

તપસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 6 10 22

વવજડન અનબ ટટસકનયલયજ 6 6 12 24

તડમડજજક વવજડન 7 7 18 32

કનલ ગનણ : 49 49 108 206

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળડ 1. રપગયનત મબળવણત કરન શકટ છબ. B

સવડસસય અનબ શડ. વશ. 1. ખય-ખયનત રમતમડપ ખય તડરન રનતબ આપત શકટ છબ. B

પશગપડલન અનબ ડટરન 

વવજડન

1. ડટરનનગપ મહતવ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમડપ રન ઝડપથત નયડન શકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

તડપસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભપડયળ તડરગ ધરડવબ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયય 1. મજક પણ કરન શકટ છબ અનબ રડન પણ શકટ છબ.

મગલયય 1. ગમબ તબ પહરસસથવતમડપ આનપનમડપ રહન શકવડનત કમતડ ધરડવબ છબ.

વલણય 1. શડરનહરક રનતબ નબળડ વવદડથરઓનબ મનનરપ થવડનત ભડવનડ ધરડવબ છબ.

કનલ ગનણ : 206/350 ટકધવધરર : 58.86% ગગડ : B રટનક : 48

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 37જ.આર. નન. : 2312

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ જરસનબબબન ભગવબનભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 8 8 17 33

અગબજ 8 8 12 28

હહનનન 7 7 17 31

સસસસસત 7 7 18 32

ગણણત 6 6 10 22

વવજબન અનબ ટટસકનરલરજ 6 6 10 22

સબમબજજક વવજબન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 49 49 100 198

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. બતજનગસ ણચત જરઈ નરરવબનર પયતન કરટ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. કબડન રમતનગસ પસચકબયર કરવબમબસ વનપગણતબ ધરબવબ છબ. B

પશગપબલન અનબ ડટરન 

વવજબન

1. ડટરનનબસ વવકબસથત મબહહતગબર છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમત સબરન રનતબ રમત શકટ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મજરબ વગબડવબનત ઢબ મનમરહક અનબ સગસનર છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. બતજનત સબથ હળનમળનનબ રહટ છબ.

મગલયર 1. વનખબલસતબ અનબ વનપ કણતબ સબથબ કબમ કરટ છબ.

વલણર 1. વવદબથરઓ પતયબ સહબનગભ કવતનગસ વલણ ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 198/350 ટકધવધરર : 56.57% ગગડ : B રટનક : 60

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 38જ.આર. નન. : 2229

વવધધધરરનનન નધમ : રબબરર જયયતતનબબબન પ પજભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 8 8 18 34

અગબજ 8 8 19 35

હહનનર 7 7 20 34

તસસસસત 7 7 18 32

ગણણત 7 7 12 26

વવજબન અનબ ટટસપનયલયજ 7 7 11 25

તબમબજજક વવજબન 7 7 20 34

કનલ ગનણ : 51 51 118 220

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનબ અનગરપ ણચત નયરવબ પયતન કરટ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. કબડરનત રમતમબસ નયરય તબરર રરતબ તયડર શકટ છબ. B

પશગપબલન અનબ ડટરર 

વવજબન

1. ગમબણ વવશબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. નબત સતવનત ભબવનબ વવકતત છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

તબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મબત સભબષબ અનબ મબત સવશકણ પતયબ મબન આપબ છબ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયય 1. તકબરબતમક ટરકબ-હટપપણ કરટ છબ.

મગલયય 1. સવયસ વશસત પબળબ છબ અનબ બતજનબ વશસતમબસ રહટવબનત સ પચનબ આપબ છબ.

વલણય 1. વશકકય પતયબ આનર ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 220/350 ટકધવધરર : 62.86% ગગડ : A રટનક : 24

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 39જ.આર. નન. : 2335

વવધધધરરનનન નધમ : ચમમર કમલલશકકમમર મઘમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતત 7 7 24 38

અગલજ 7 7 20 34

હહનનન 7 7 24 38

સસસકસત 7 7 21 35

ગણણત 8 8 19 35

વવજમન અનલ ટટકકનનલનજ 8 8 21 37

સમમમજજક વવજમન 7 7 29 43

કનલ ગનણ : 51 51 158 260

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનલ અનકરપ રસગનનકસ જમન સમરકસ છલ. B

સવમસસય અનલ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ છમપન સમરન રનતલ મમરન શકટ છલ. B+

પશકપમલન અનલ ડટરન 

વવજમન

1. ડટરનનત સવચછતમ વવશલ જણલ છલ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટમમસ ફમસટ બનલલગ સમરન રનતલ કરટ છલ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભકતવ ધરમવલ છલ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. ઉચચ કકમનત વવચમહરક કમતમ કટળવલ છલ.

મકલયન 1. ગરનબ વવદમરરઓનલ મનનરપ રવમ મફત પકસતકન બકકબલનકમમસ જમમ કરમવલ છલ.

વલણન 1. પયમરવરણનત જળવણતમમસ મનનરપ બનલ છલ.

કનલ ગનણ : 260/350 ટકધવધરર : 74.29% ગગડ : DIST રટનક : 2

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 40જ.આર. નન. : 2336

વવધધધરરનનન નધમ : મનવર કરણણભણઈ નણનજભણઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરણતત 7 7 19 33

અગગજ 7 7 14 28

હહનનન 7 7 19 33

સસસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 7 14 27

વવજણન અનગ ટટસકનનલનજ 6 7 14 27

સણમણજજક વવજણન 7 7 22 36

કનલ ગનણ : 47 49 118 214

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળણ 1. વવષયનગ તતકણળ સમજનગ યનગય રજકઆત કરન શકટ છગ. B

સવણસસય અનગ શણ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમણસ ખન સણરન રનતગ આપત શકટ છગ. B+

પશગપણલન અનગ ડટરન 

વવજણન

1. ગમણણનત સવસછતણ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમણસ સપતન બનલલગ સણરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સણસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જનડણત અનગ ભણષણશગધધધકરણ નત જળવણત રણખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. હણવભણવ સણથગ તથણ યનગય રનતગ શબનનનન ઉપયનગ કરન વવનયતણથત જવણબ આપગ છગ.

મગલયન 1. વગરનણ નબળણ વવદણથરઓનગ ભણણવત સહકણરનત ભણવનણનગસ ઉતમ ઉનણહરણ પ કરગસ પણડટ છગ.

વલણન 1. વનયવમતતણ અનગ સવસયવશસતનગસ વલણ ધરણવગ છગ.

કનલ ગનણ : 214/350 ટકધવધરર : 61.14% ગગડ : A રટનક : 36

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 41જ.આર. નન. : 2257

વવધધધરરનનન નધમ : લલહહર કવવતહબબન રમબશભહઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગલજરહતત 8 8 14 30

અગબજ 8 8 12 28

હહનનન 7 7 17 31

સસસસસત 7 7 15 29

ગણણત 8 6 10 24

વવજહન અનબ ટટસકનનલનજ 6 6 13 25

સહમહજજક વવજહન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 51 49 97 197

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળહ 1. છહયહ-પકહશ નશહરવત શકટ છબ. B

સવહસસય અનબ શહ. વશ. 1. સકનમહસ પગઠટક વનશહન પરથત ઉછહળ સહરન રનતબ લઈ શકટ છબ. B

પશલપહલન અનબ ડટરન 

વવજહન

1. ભબસનહ દકધમહસથત બનનત બનહવટન જણબ જણબ છબ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કનઈ ચનકસ રમતમહસ ચનકસ બ કદદનલસ પનશરન કરન શકટ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સહસસસસવતક પવ સવતઓ 1. યનગય હહવ ભહવ સહથબ ગહન કરન શકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. પનતહનત રજકઆત સહરન રનતબ કરટ છબ.

મલલયન 1. સસગઠનનત ભહવનહનલસ મ કલય ધરહવબ છબ.

વલણન 1. બતજનબ મનનરપ થવહનલસ વલણ વવકસહવવલસ છબ.

કનલ ગનણ : 197/350 ટકધવધરર : 56.29% ગગડ : B રટનક : 62

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 42જ.આર. નન. : 2300

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ ખખશમલભમઈ મમહનભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગખજરમતત 7 7 13 27

અગગજ 7 7 11 25

હહનનન 8 8 17 33

સસસસસત 8 8 15 31

ગણણત 7 6 10 23

વવજમન અનગ ટટસકનમલમજ 7 6 10 23

સમમમજજક વવજમન 8 8 14 30

કનલ ગનણ : 52 50 90 192

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. આકમરનત સમજ સમરન છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ નમરમ સમરન રનતગ તમડન શકટ છગ. B

પશખપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડર વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. વવદમરરમમસ ખગલહનલતનત ભમવનમ વવકસત છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકમનખસ મહતવ સમજવવમનત સખશળતમ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસમ 1. કમવસસરન કરન શકટ છગ.

મખલસમ 1. વવશસનતસતમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

વલણમ 1. નગત સતવનમ ગખણમ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 192/350 ટકધવધરર : 54.86% ગગડ : B રટનક : 68

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 43જ.આર. નન. : 2337

વવધધધરરનનન નધમ : દવવ કકશનકકમમર દકષયયતભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતત 8 8 17 33

અગવજ 8 8 23 39

કહનદન 7 7 17 31

સયસકસત 7 7 15 29

ગણણત 7 7 10 24

વવજમન અનવ ટટકકનનલનજ 7 7 13 27

સમમમજજક વવજમન 7 7 12 26

કનલ ગનણ : 51 51 107 209

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનવ અનકરપ ણચત દનરવમ પયતન કરટ છવ. B

સવમસસય અનવ શમ. વશ. 1. કકદમમય પગઠટક વનશમન પરથત ઉછમળ સમરન રનતવ લઈ શકટ છવ. B

પશકપમલન અનવ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડરમમયથત બનનત બનમવટન વવશવ જણવ છવ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકમગતમ લમયબમ સમય સ કધત જળવત શકટ છવ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમયસકસવતક પવ સવતઓ 1. શમળમનમ બમગમયત કમયરમમય જનડમય છવ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. ટકકડનમમય કમમ કરવમનત આવડત અનવ સહકમરનત ભમવનમ ધરમવવ છવ.

મકલયન 1. જવદયમનત ભમવનમ કટળવવમ પવરમય છવ.

વલણન 1. શમળમનમ કમયરમમય સતત જનડમય છવ.

કનલ ગનણ : 209/350 ટકધવધરર : 59.71% ગગડ : A રટનક : 42

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 44જ.આર. નન. : 2246

વવધધધરરનનન નધમ : ડડભભ લખનકકમડર શશકરભડઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરડતભ 7 7 10 24

અગગજ 7 7 10 24

હહનનન 7 7 15 29

સશસકસત 7 7 12 26

ગણણત 6 6 10 22

વવજડન અનગ ટટકકનનલનજ 6 6 11 23

સડમડજજક વવજડન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 47 81 175

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળડ 1. મમણલકતડથભ શગષષ રટખડશકન કરટ છગ. B

સવડસસસ અનગ શડ. વશ. 1. કબડનનભ રમતમડશ નનરન સડરન રનતગ તનડન શકટ છગ. B

પશકપડલન અનગ ડટરન 

વવજડન

1. ઓચળવડળડ પડણભઓ વવશગ મડહહતગડર છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડડઈવ મડરન બનલનગ સડરન રનતગ પકડન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સડશસકસવતક પવ સવતઓ 1. સકવડચસ અનગ સપષટ અકરનએ લખભ શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કમશલસન 1. બભજનભ સડથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મકલસન 1. અધનગ રસતન ઓળશગવડમડશ મનનરપ થડસ છગ.

વલણન 1. પસડરવરણ સડથગ આતમભસ સશબશધ ધરડવગ છગ.

કનલ ગનણ : 175/350 ટકધવધરર : 50% ગગડ : B રટનક : 78

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 45જ.આર. નન. : 2316

વવધધધરરનનન નધમ : રરજપ પત લલલતરબબનન શશકરભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરરતત 8 8 17 33

અગબજ 8 8 13 29

હહનનન 7 7 18 32

સશસસસત 7 7 17 31

ગલણત 7 6 11 24

વવજરન અનબ ટટસપનનલનજ 6 6 17 29

સરમરજજક વવજરન 7 7 17 31

કનલ ગનણ : 50 49 110 209

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

લચતકળર 1. વવષયનબ તતકરળ સમજનબ યનગય રજપઆત કરન શકટ છબ. B

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. કબડનનત રમતમરશ છરપન સરરન રનતબ મરરન શકટ છબ. B

પશગપરલન અનબ ડટરન 

વવજરન

1. ડટરન ઉધનગ વવશબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સરરન રનતબ પકડન શકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરશસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતર અલભયરનમરશ પવ સવતમય રહટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. નરટક કરયર ઉતસરહપ પવરક અનબ ખશતથત કરટ છબ.

મગલયન 1. સમરજમરશ નરનરશ-મનટરશ નરટકનબ મરન આપબ છબ.

વલણન 1. વવવવધ પકરરનત અસમરનતર જવત કટ, કમતર, ધરવમરક મરનયતર, જવત, સશસસસવત નરટકનબ મરન-સનમરન આપબ છબ.

કનલ ગનણ : 209/350 ટકધવધરર : 59.71% ગગડ : A રટનક : 42

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 46જ.આર. નન. : 2339

વવધધધરરનનન નધમ : મનવર મહહશકકમમર હહસમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતત 7 7 21 35

અગગજ 7 7 10 24

હહનનન 7 7 24 38

સહસકસત 7 7 15 29

ગણણત 6 8 16 30

વવજમન અનગ ટહકકનનલનજ 6 8 17 31

સમમમજજક વવજમન 7 7 23 37

કનલ ગનણ : 47 51 126 224

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. પનમરરણચત-નગચરનગ આબગહ કબ નશમરવત શકહ છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમમહ ખન સમરન રનતગ આપત શકહ છગ. B+

પશકપમલન અનગ ડહરન 

વવજમન

1. ડહરનનકહ મહતવ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકહટનત રમતમમહ રન ઝડપરત નનડન શકહ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમહસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભહડનળ સમરક ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. મજક પણ કરન શકહ છગ અનગ રડન પણ શકહ છગ.

મકલસન 1. ગમગ તગ પહરસસરવતમમહ આનહનમમહ રહન શકવમનત કમતમ ધરમવગ છગ.

વલણન 1. શમરનહરક રનતગ નબળમ વવદમરરઓનગ મનનરપ રવમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 224/350 ટકધવધરર : 64% ગગડ : A રટનક : 20

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 47જ.આર. નન. : 2254

વવધધધરરનનન નધમ : દરજ મમતતબબન દદનબશકકમતર

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરતતત 8 8 22 38

અગબજ 8 8 19 35

દહનદન 7 7 21 35

સસસકસત 7 7 18 32

ગણણત 7 7 19 33

વવજતન અનબ ટટકકનનલનજ 7 7 22 36

સતમતજજક વવજતન 7 7 19 33

કનલ ગનણ : 51 51 140 242

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળત 1. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સતરન છબ. B

સવતસસસ અનબ શત. વશ. 1. કબડન રમતનકસ પસચકતસર કરવતમતસ વનપકણતત ધરતવબ છબ. B

પશકપતલન અનબ ડટરન 

વવજતન

1. ડટરનનતસ વવકતસથત મતદહતગતર છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કનઈ ચનકસ રમતમતસ ચનકસ બ કદદનકસ પદશરન કરન શકટ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સતસસકસવતક પવ સવતઓ 1. મજરત વગતડવતનત ઢબ મનમનહક અનબ સકસદર છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. બતજનત સતથ હળનમળનનબ રહટ છબ.

મકલસન 1. વનખતલસતત અનબ વનપ કણતત સતથબ કતમ કરટ છબ.

વલણન 1. વવદતથરઓ પતસબ સહતનકભ કવતનકસ વલણ ધરતવબ છબ.

કનલ ગનણ : 242/350 ટકધવધરર : 69.14% ગગડ : A રટનક : 7

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 49જ.આર. નન. : 2227

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ મમહહતભમઈ ભગવમનભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 22 36

અગગજ 7 7 14 28

હહનનહ 6 6 20 32

સસસસસત 6 6 17 29

ગણણત 6 6 14 26

વવજમન અનગ ટટસકનમલમજ 6 6 20 32

સમમમજજક વવજમન 6 6 17 29

કનલ ગનણ : 44 44 124 212

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. મમણલકતમથત શગષષ રટખમસકન કરટ છગ. C

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. કબડહનત રમતમમસ છમપમ સમરહ રહતગ મમરહ શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરહ 

વવજમન

1. ડટરહનત સવચછતમ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકમગતમ લમસબમ સમસ સ કધત જળવત શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભગતવ ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કમશલસમ 1. ઉચચ કકમનત વવચમહરક કમતમ કટળવગ છગ.

મગલસમ 1. ગરહબ વવદમથરઓનગ મનનરપ થવમ મફત પગસતકમ બગકબગનકમમસ જમમ કરમવગ છગ.

વલણમ 1. પસમરવરણનત જળવણતમમસ મનનરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 212/350 ટકધવધરર : 60.57% ગગડ : A રટનક : 38

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 50જ.આર. નન. : 2224

વવધધધરરનનન નધમ : મમળળ મમકકશકમમમર સસમમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગમજરમતત 7 7 16 30

અગગજ 7 7 10 24

હહનનળ 7 7 17 31

સસસકસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 14 26

વવજમન અનગ ટકકકનસલસજ 6 6 15 27

સમમમજજક વવજમન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 47 102 196

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ તતકમળ સમજનગ યસગય રજકઆત કરળ શકક છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. ખસ-ખસનત રમતમમસ ખસ સમરળ રળતગ આપત શકક છગ. B+

પશમપમલન અનગ ડકરળ 

વવજમન

1. ગમમણનત સવસછતમ વવશગ જણગ છગ. A

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડમઈવ મમરળ બસલનગ સમરળ રળતગ પકડળ શકક છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસકસવતક પવ સવતઓ 1. જસડણત અનગ ભમષમશમધધધકરણ નત જળવણત રમખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયસ 1. હમવભમવ સમથગ તથમ યસગય રળતગ શબનસનસ ઉપયસગ કરળ વવનયતમથત જવમબ આપગ છગ.

મમલયસ 1. વગરનમ નબળમ વવદમથરઓનગ ભણમવત સહકમરનત ભમવનમનમસ ઉતમ ઉનમહરણ પ કરમસ પમડક છગ.

વલણસ 1. વનયવમતતમ અનગ સવસયવશસતનમસ વલણ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 196/350 ટકધવધરર : 56% ગગડ : B રટનક : 64

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 51જ.આર. નન. : 2266

વવધધધરરનનન નધમ : નનયય નવયનભનઈ સસખદદવભનઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગસજરનતય 7 7 10 24

અગગજ 7 7 13 27

હહનદન 7 7 10 24

સસસસસત 7 7 13 27

ગણણત 6 6 10 22

વવજનન અનગ ટદસકનનલનજ 6 6 11 23

સનમનજજક વવજનન 7 7 11 25

કનલ ગનણ : 47 47 78 172

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળન 1. છનયન-પકનશ દશનરવય શકદ છગ. B

સવનસસય અનગ શન. વશ. 1. કબડન રમતનસસ પસચકનયર કરવનમનસ વનપસણતન ધરનવગ છગ. B

પશસપનલન અનગ ડદરન 

વવજનન

1. ભગસનન દકધમનસથય બનનય બનનવટન જણગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કદચ સનરન રનતગ પકડન શકદ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સનસસસસવતક પવ સવતઓ 1. યનગય હનવ ભનવ સનથગ ગનન કરન શકદ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. પનતનનય રજકઆત સનરન રનતગ કરદ છગ.

મસલયન 1. સસગઠનનય ભનવનનનસસ મ કલય ધરનવગ છગ.

વલણન 1. વગરખસડ સવચછ રનખવનમનસ મદદરપ થનય છગ.

કનલ ગનણ : 172/350 ટકધવધરર : 49.14% ગગડ : C રટનક : 79

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 52જ.આર. નન. : 2176

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ નયનભબઈ નટવરભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 7 7 18 32

અગગજ 7 7 12 26

હહનનન 7 7 17 31

સસસસસત 7 7 16 30

ગણણત 6 6 10 22

વવજબન અનગ ટટસકનરલરજ 6 6 17 29

સબમબજજક વવજબન 7 7 10 24

કનલ ગનણ : 47 47 100 194

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. આકબરનત સમજ સબરન છગ. B

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. સકનમબસ પગઠટક વનશબન પરથત ઉછબળ સબરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B

પશગપબલન અનગ ડટરન 

વવજબન

1. દકધનબ પબવડર વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમબસ રન ઝડપથત નરડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકરનગસ મહતવ સમજવવબનત સગશળતબ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. કબવયસરન કરન શકટ છગ.

મગલયર 1. વવશસનતયતબનત ભબવનબ ધરબવગ છગ.

વલણર 1. નગત સતવનબ ગગણર ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 194/350 ટકધવધરર : 55.43% ગગડ : B રટનક : 66

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 53જ.આર. નન. : 2236

વવધધધરરનનન નધમ : વવઘઘલવ નનરમવબઘન શશકરલવલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરવતત 8 8 24 40

અગઘજ 8 8 13 29

હહનનન 7 7 14 28

સશસસસત 7 7 14 28

ગણણત 7 6 10 23

નવજવન અનઘ ટટસકનનલનજ 6 6 13 25

સવમવજજક નવજવન 7 7 10 24

કનલ ગનણ : 50 49 98 197

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળવ 1. નવષયનઘ અનગરપ ણચત નનરવવ પયતન કરટ છઘ. B

સવવસસય અનઘ શવ. નશ. 1. કબડનનત રમતમવશ નનરન સવરન રનતઘ તનડન શકટ છઘ. B

પશગપવલન અનઘ ડટરન 

નવજવન

1. દકધનવ પવવડરમવશથત બનનત બનવવટન નવશઘ જણઘ છઘ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડવઈવ મવરન બનલનઘ સવરન રનતઘ પકડન શકટ છઘ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સવશસસસનતક પવ સનતઓ 1. શવળવનવ બવગવયત કવયરમવશ જનડવય છઘ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. ટકકડનમવશ કવમ કરવવનત આવડત અનઘ સહકવરનત ભવવનવ ધરવવઘ છઘ.

મગલયન 1. જવનયવનત ભવવનવ કટળવવવ પઘરવય છઘ.

વલણન 1. શવળવનવ કવયરમવશ સતત જનડવય છઘ.

કનલ ગનણ : 197/350 ટકધવધરર : 56.29% ગગડ : B રટનક : 62

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 54જ.આર. નન. : 2239

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ નનશબબબન ભરતકકમબર

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતન 8 8 14 30

અગબજ 8 8 17 33

હહનનન 7 7 16 30

સસસકસત 7 7 18 32

ગણણત 7 7 14 28

વવજબન અનબ ટટકકનરલરજ 7 7 13 27

સબમબજજક વવજબન 7 7 14 28

કનલ ગનણ : 51 51 106 208

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનબ અનકરપ રસગરનકસ જબન સબરકસ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. કબડનનન રમતમબસ છબપર સબરન રનતબ મબરન શકટ છબ. B+

પશકપબલન અનબ ડટરન 

વવજબન

1. ઓચળવબળબ પબણનઓ વવશબ મબહહતગબર છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સબરન રનતબ પકડન શકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. સકવબચય અનબ સપષટ અકરરએ લખન શકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. બનજનન સબથ હળનમળનનબ રહટ છબ.

મકલયર 1. અધનબ રસતર ઓળસગવબમબસ મનનરપ થબય છબ.

વલણર 1. પયબરવરણ સબથબ આતમનય સસબસધ ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 208/350 ટકધવધરર : 59.43% ગગડ : B રટનક : 45

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 55જ.આર. નન. : 2307

વવધધધરરનનન નધમ : મમળળ પપકજભમઈ કલમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 8 8 20 36

અગગજ 8 8 21 37

હહનનળ 8 8 15 31

સપસસસત 8 8 15 31

ગણણત 7 7 12 26

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 7 7 17 31

સમમમજજક વવજમન 8 8 23 39

કનલ ગનણ : 54 54 123 231

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનગરપ ણચત નનરવમ પયતન કરટ છગ. B+

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમમપ ખન સમરળ રળતગ આપત શકટ છગ. B+

પશગપમલન અનગ ડટરળ 

વવજમન

1. ડટરળ ઉધનગ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમમપ રન ઝડપથત નનડળ શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમપસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતમ અણભયમનમમપ પવ સવતમય રહટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. નરટક કમયર ઉતસમહપ કવરક અનગ ખપતથત કરટ છગ.

મગલયન 1. સમમજમમપ નમનમપ-મનટમપ નરટકનગ મમન આપગ છગ.

વલણન 1. વવવવધ પકમરનત અસમમનતમ જવત કટ, કમતમ, ધમવમરક મમનયતમ, જવત, સપસસસવત નરટકનગ મમન-સનમમન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 231/350 ટકધવધરર : 66% ગગડ : A રટનક : 13

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 56જ.આર. નન. : 2271

વવધધધરરનનન નધમ : શશમમળળ પપકજકકમમર અમશચપદભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતશ 7 7 18 32

અગગજ 7 7 13 27

હહનદળ 7 7 14 28

સપસકસત 7 7 10 24

ગણણત 6 7 10 23

વવજમન અનગ ટટકકનનલનજ 6 6 16 28

સમમમજજક વવજમન 7 7 13 27

કનલ ગનણ : 47 48 94 189

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનકરપ રપગનનકપ જમન સમરકપ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડળ રમતનકપ પપચકમયર કરવમમમપ વનપકણતમ ધરમવગ છગ. B

પશકપમલન અનગ ડટરળ 

વવજમન

1. ડટરળનકપ મહતવ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનશ રમત સમરળ રળતગ રમશ શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમપસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબદ ભપડનળ સમરક ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. મજક પણ કરળ શકટ છગ અનગ રડળ પણ શકટ છગ.

મકલયન 1. ગમગ તગ પહરસસસવતમમપ આનપદમમપ રહળ શકવમનશ કમતમ ધરમવગ છગ.

વલણન 1. શમરળહરક રળતગ નબળમ વવદમસરઓનગ મદદરપ સવમનશ ભમવનમ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 189/350 ટકધવધરર : 54% ગગડ : B રટનક : 71

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 57જ.આર. નન. : 2318

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ પપપટટભબઇ પકબશભબઇ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગટજરબતત 7 7 16 30

અગગજ 7 7 15 29

હહનનન 7 7 14 28

સસસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 6 10 22

પવજબન અનગ ટટસકનરલરજ 6 6 13 25

સબમબજજક પવજબન 7 7 14 28

કનલ ગનણ : 47 47 96 190

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. રસગપ કરણત ઘણત જ સબરન છગ. B

સવબસસસ અનગ શબ. પશ. 1. ખર-ખરનત રમતમબસ ખર સબરન રનતગ આપત શકટ છગ. B

પશટપબલન અનગ ડટરન 

પવજબન

1. ડટરનનબસ પવકબસથત મબહહતગબર છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. નગત સતવનત ભબવનબ પવકસત છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસપતક પવ સપતઓ 1. મજરબ વગબડવબનત ઢબ મનમરહક અનગ સટસનર છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસર 1. બતજનત સબથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મટલસર 1. પનખબલસતબ અનગ પનપ કણતબ સબથગ કબમ કરટ છગ.

વલણર 1. પવદબથરઓ પતસગ સહબનટભ કપતનટસ વલણ ધરબવગ છગ.

કનલ ગનણ : 190/350 ટકધવધરર : 54.29% ગગડ : B રટનક : 70

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 58જ.આર. નન. : 2247

વવધધધરરનનન નધમ : જજષષ પદદપકકમમર ભરતકકમમર

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતષ 8 8 14 30

અગગજ 8 8 13 29

દહનદન 8 8 19 35

સસસકસત 8 8 17 33

ગણણત 7 6 12 25

વવજમન અનગ ટટકકનજલજજ 6 6 15 27

સમમમજજક વવજમન 8 8 14 30

કનલ ગનણ : 53 52 104 209

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. રસગજનષ મગળવણષ કરન શકટ છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. કકદમમસ પગઠટક વનશમન પરથષ ઉછમળ સમરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B+

પશકપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ગમમણ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. દકકટટમમસ ફમસટ બજલલગ સમરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસકસવતક પવ સવતઓ 1. મમત સભમષમ અનગ મમત સવશકણ પતસગ મમન આપગ છગ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસજ 1. સકમરમતમક ટનકમ-દટપપણ કરટ છગ.

મકલસજ 1. સવસસ વશસત પમળગ છગ અનગ બષજનગ વશસતમમસ રહટવમનષ સ કચનમ આપગ છગ.

વલણજ 1. વશકકજ પતસગ આદર ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 209/350 ટકધવધરર : 59.71% ગગડ : A રટનક : 42

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 59જ.આર. નન. : 2251

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર પકઠશભઠઈ ભભરઠજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગભજરઠતત 7 7 19 33

અગગજ 7 7 17 31

હહનનન 7 7 16 30

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 6 12 24

વવજઠન અનગ ટટસકનકલકજ 6 6 19 31

સઠમઠજજક વવજઠન 7 7 21 35

કનલ ગનણ : 47 47 123 217

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. બતજનભસ ણચત જકઈ નકરવઠનક પયતન કરટ છગ. B

સવઠસસય અનગ શઠ. વશ. 1. કબડનનત રમતમઠસ નકરક સઠરન રનતગ તકડન શકટ છગ. B

પશભપઠલન અનગ ડટરન 

વવજઠન

1. ડટરનનત સવચછતઠ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમઠસ સપતન બકલલગ સઠરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભભતવ ધરઠવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયક 1. ઉચચ કકઠનત વવચઠહરક કમતઠ કટળવગ છગ.

મભલયક 1. ગરનબ વવદઠરરઓનગ મનનરપ રવઠ મફત પભસતકક બભકબગનકમઠસ જમઠ કરઠવગ છગ.

વલણક 1. પયઠરવરણનત જળવણતમઠસ મનનરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 217/350 ટકધવધરર : 62% ગગડ : A રટનક : 29

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 60જ.આર. નન. : 2340

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર પકમશભમઈ વવરમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 23 37

અગગજ 7 7 15 29

હહનનન 7 7 21 35

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 6 13 25

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 18 30

સમમમજજક વવજમન 7 7 22 36

કનલ ગનણ : 47 47 131 225

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનગરપ ણચત નનરવમ પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ છમપન સમરન રનતગ મમરન શકટ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ગમમણનત સવસછતમ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડમઈવ મમરન બનલનગ સમરન રનતગ પકડન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જનડણત અનગ ભમષમશગધધધકરણ નત જળવણત રમખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. હમવભમવ સમથગ તથમ યનગય રનતગ શબનનનન ઉપયનગ કરન વવનયતમથત જવમબ આપગ છગ.

મગલયન 1. વગરનમ નબળમ વવદમથરઓનગ ભણમવત સહકમરનત ભમવનમનગસ ઉતમ ઉનમહરણ પ કરગસ પમડટ છગ.

વલણન 1. વનયવમતતમ અનગ સવસયવશસતનગસ વલણ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 225/350 ટકધવધરર : 64.29% ગગડ : A રટનક : 18

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 61જ.આર. નન. : 2245

વવધધધરરનનન નધમ : લલહહર પપયહબબન દશરથભહઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગલજરહતત 8 8 24 40

અગબજ 8 8 17 33

હહનદન 8 8 22 38

સસસસસત 8 8 19 35

ગણણત 8 7 12 27

પવજહન અનબ ટટસકનનલનજ 7 7 18 32

સહમહજજક પવજહન 8 8 24 40

કનલ ગનણ : 55 54 136 245

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળહ 1. પવષયનબ અનલરપ રસગનનલસ જહન સહરલસ છબ. B

સવહસસય અનબ શહ. પશ. 1. ખન-ખનનત રમતમહસ ખન સહરન રનતબ આપત શકટ છબ. B

પશલપહલન અનબ ડટરન 

પવજહન

1. ભબસનહ દકધમહસથત બનનત બનહવટન જણબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સહરન રનતબ પકડન શકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સહસસસસપતક પવ સપતઓ 1. યનગય હહવ ભહવ સહથબ ગહન કરન શકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. પનતહનત રજકઆત સહરન રનતબ કરટ છબ.

મલલયન 1. સસગઠનનત ભહવનહનલસ મ કલય ધરહવબ છબ.

વલણન 1. બતજનબ મદદરપ થવહનલસ વલણ પવકસહવવલસ છબ.

કનલ ગનણ : 245/350 ટકધવધરર : 70% ગગડ : DIST રટનક : 4

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 62જ.આર. નન. : 2262

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ રમહહલભમઈ તગમજ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગહજરમતત 7 7 20 34

અગગજ 7 7 11 25

હહનનન 6 6 23 35

સસસસસત 6 6 18 30

ગણણત 6 7 19 32

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 7 6 22 35

સમમમજજક વવજમન 6 6 12 24

કનલ ગનણ : 45 45 125 215

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. બતજનહસ ણચત જનઈ નનરવમનન પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડન રમતનહસ પસચકમયર કરવમમમસ વનપહણતમ ધરમવગ છગ. B+

પશહપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. દકધનમ પમવડર વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમમસ રન ઝડપથત નનડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકનનહસ મહતવ સમજવવમનત સહશળતમ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. કમવયસરન કરન શકટ છગ.

મહલયન 1. વવશસનતયતમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

વલણન 1. નગત સતવનમ ગહણન ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 215/350 ટકધવધરર : 61.43% ગગડ : A રટનક : 32

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 63જ.આર. નન. : 2226

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર રઠહહલકહમઠર રમમશભઠઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગહજરઠતત 7 7 20 34

અગમજ 7 7 22 36

હહનનન 6 6 25 37

સસસકસત 6 6 21 33

ગણણત 6 6 18 30

વવજઠન અનમ ટટકકનકલકજ 6 6 24 36

સઠમઠજજક વવજઠન 6 6 25 37

કનલ ગનણ : 44 44 155 243

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. વવષયનમ તતકઠળ સમજનમ યકગય રજકઆત કરન શકટ છમ. B

સવઠસસય અનમ શઠ. વશ. 1. કકનમઠસ પગઠટક વનશઠન પરથત ઉછઠળ સઠરન રનતમ લઈ શકટ છમ. B+

પશહપઠલન અનમ ડટરન 

વવજઠન

1. દકધનઠ પઠવડરમઠસથત બનનત બનઠવટક વવશમ જણમ છમ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમત સઠરન રનતમ રમત શકટ છમ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠસસકસવતક પવ સવતઓ 1. શઠળઠનઠ બઠગઠયત કઠયરમઠસ જકડઠય છમ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયક 1. ટકકડનમઠસ કઠમ કરવઠનત આવડત અનમ સહકઠરનત ભઠવનઠ ધરઠવમ છમ.

મહલયક 1. જવનયઠનત ભઠવનઠ કટળવવઠ પમરઠય છમ.

વલણક 1. શઠળઠનઠ કઠયરમઠસ સતત જકડઠય છમ.

કનલ ગનણ : 243/350 ટકધવધરર : 69.43% ગગડ : A રટનક : 5

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 64જ.આર. નન. : 2225

વવધધધરરનનન નધમ : ઠઠકકર રઠજજભઠઈ જણજસસગ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગજજરઠતત 7 7 21 35

અગગજ 7 7 18 32

હહનનન 6 6 25 37

સસસસસત 6 6 20 32

ગણણત 6 6 15 27

વવજઠન અનગ ટટસકનકલકજ 6 6 25 37

સઠમઠજજક વવજઠન 6 6 22 34

કનલ ગનણ : 44 44 146 234

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળઠ 1. વવષયનગ અનજરપ ણચત નકરવઠ પયતન કરટ છગ. B

સવઠસસય અનગ શઠ. વશ. 1. કબડનનત રમતમઠસ નકરક સઠરન રનતગ તકડન શકટ છગ. B+

પશજપઠલન અનગ ડટરન 

વવજઠન

1. ઓચળવઠળઠ પઠણતઓ વવશગ મઠહહતગઠર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. નગત સતવનત ભઠવનઠ વવકસત છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સઠસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સજવઠચય અનગ સપષટ અકરકએ લખત શકટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયક 1. બતજનત સઠથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મજલયક 1. અધનગ રસતક ઓળસગવઠમઠસ મનનરપ થઠય છગ.

વલણક 1. પયઠરવરણ સઠથગ આતમતય સસબસધ ધરઠવગ છગ.

કનલ ગનણ : 234/350 ટકધવધરર : 66.86% ગગડ : A રટનક : 10

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 65જ.આર. નન. : 2319

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ રમજશભમઇ લમલમભમઇ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 20 34

અગગજ 7 7 18 32

હહનનન 6 6 20 32

સસસસસત 6 6 20 32

ગણણત 6 6 25 37

વવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 21 33

સમમમજજક વવજમન 6 6 27 39

કનલ ગનણ : 44 44 151 239

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ અનગરપ રસગનનગસ જમન સમરગસ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડનનત રમતમમસ છમપન સમરન રનતગ મમરન શકટ છગ. B+

પશગપમલન અનગ ડટરન 

વવજમન

1. ડટરન ઉધનગ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટમમસ ફમસટ બનલલગ સમરન રનતગ કરટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતમ અણભયમનમમસ પવ સવતમય રહટ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. નરટક કમયર ઉતસમહપ કવરક અનગ ખસતથત કરટ છગ.

મગલયન 1. સમમજમમસ નમનમસ-મનટમસ નરટકનગ મમન આપગ છગ.

વલણન 1. વવવવધ પકમરનત અસમમનતમ જવત કટ, કમતમ, ધમવમરક મમનયતમ, જવત, સસસસસવત નરટકનગ મમન-સનમમન આપગ છગ.

કનલ ગનણ : 239/350 ટકધવધરર : 68.29% ગગડ : A રટનક : 8

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 66જ.આર. નન. : 2230

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર રમકકશભમઈ સસમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 23 37

અગગજ 7 7 14 28

હહનનન 6 6 21 33

સસસસસત 6 6 20 32

ગણણત 6 6 19 31

વવજમન અનગ ટકસકનનલનજ 6 6 17 29

સમમમજજક વવજમન 6 6 22 34

કનલ ગનણ : 44 44 136 224

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. રસગપ કરણત ઘણત જ સમરન છગ. B

સવમસસસ અનગ શમ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમમસ ખન સમરન રનતગ આપત શકક છગ. B+

પશગપમલન અનગ ડકરન 

વવજમન

1. ડકરનનગસ મહતવ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકકટનત રમતમમસ સપતન બનલલગ સમરન રનતગ કરક છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભસડનળ સમરગ ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. મજક પણ કરન શકક છગ અનગ રડન પણ શકક છગ.

મગલસન 1. ગમગ તગ પહરસસસવતમમસ આનસનમમસ રહન શકવમનત કમતમ ધરમવગ છગ.

વલણન 1. શમરનહરક રનતગ નબળમ વવદમસરઓનગ મનનરપ સવમનત ભમવનમ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 224/350 ટકધવધરર : 64% ગગડ : A રટનક : 20

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 67જ.આર. નન. : 2223

વવધધધરરનનન નધમ : લલહહર રતનસસસહ ભગવહનભહઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગલજરહતત 8 8 21 37

અગગજ 8 8 15 31

હહનનન 8 8 20 36

સસસસસત 8 8 17 33

ગણણત 6 7 14 27

સવજહન અનગ ટટસકનનલનજ 7 6 16 29

સહમહજજક સવજહન 8 8 21 37

કનલ ગનણ : 53 53 124 230

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળહ 1. રસગનનત મગળવણત કરન શકટ છગ. B

સવહસસસ અનગ શહ. સશ. 1. સકનમહસ પગઠટક સનશહન પરથત ઉછહળ સહરન રનતગ લઈ શકટ છગ. B

પશલપહલન અનગ ડટરન 

સવજહન

1. ડટરનનહસ સવકહસથત મહહહતગહર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમહસ રન ઝડપથત નનડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સહસસસસસતક પવ સસતઓ 1. મજરહ વગહડવહનત ઢબ મનમનહક અનગ સલસનર છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. બતજનત સહથ હળનમળનનગ રહટ છગ.

મલલસન 1. સનખહલસતહ અનગ સનપ કણતહ સહથગ કહમ કરટ છગ.

વલણન 1. સવદહથરઓ પતસગ સહહનલભ કસતનલસ વલણ ધરહવગ છગ.

કનલ ગનણ : 230/350 ટકધવધરર : 65.71% ગગડ : A રટનક : 14

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 68જ.આર. નન. : 2259

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ રરકકબબન ગણપતલબલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરબતત 8 8 21 37

અગબજ 8 8 16 32

હહનનન 7 7 19 33

સસસકસત 7 7 18 32

ગણણત 7 6 13 26

વવજબન અનબ ટટકકનરલરજ 6 6 15 27

સબમબજજક વવજબન 7 7 20 34

કનલ ગનણ : 50 49 122 221

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. બતજનકસ ણચત જરઈ નરરવબનર પયતન કરટ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. કબડનનત રમતમબસ નરરર સબરન રનતબ તરડન શકટ છબ. B

પશકપબલન અનબ ડટરન 

વવજબન

1. ગમબણ વવશબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવબ-નરડવબનત કમતબ ધરબવબ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. મબત સભબષબ અનબ મબત સવશકણ પતયબ મબન આપબ છબ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. સકબરબતમક ટનકબ-હટપપણ કરટ છબ.

મકલયર 1. સવયસ વશસત પબળબ છબ અનબ બતજનબ વશસતમબસ રહટવબનત સ કચનબ આપબ છબ.

વલણર 1. વશકકર પતયબ આનર ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 221/350 ટકધવધરર : 63.14% ગગડ : A રટનક : 22

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 69જ.આર. નન. : 2250

વવધધધરરનનન નધમ : સસલલકક રસહહતકકમમર બમબકલમલ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગકજરમતત 7 7 14 28

અગગજ 7 7 14 28

હહનનક 7 7 19 33

સલસકસત 7 7 15 29

ગણણત 7 6 10 23

વવજમન અનગ ટટકકનસલસજ 6 6 11 23

સમમમજજક વવજમન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 48 47 99 194

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. બતજનકલ ણચત જસઈ નસરવમનસ પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડકનત રમતમમલ છમપસ સમરક રકતગ મમરક શકટ છગ. B

પશકપમલન અનગ ડટરક 

વવજમન

1. ડટરકનત સવચછતમ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ખગલમડક અનય ખગલમડક સમથગ સકમગળ સમલધત શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમલસકસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભકતવ ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયસ 1. ઉચચ કકમનત વવચમહરક કમતમ કટળવગ છગ.

મકલયસ 1. ગરકબ વવદમથરઓનગ મનનરપ થવમ મફત પકસતકસ બકકબગનકમમલ જમમ કરમવગ છગ.

વલણસ 1. પયમરવરણનત જળવણતમમલ મનનરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 194/350 ટકધવધરર : 55.43% ગગડ : B રટનક : 66

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 70જ.આર. નન. : 2296

વવધધધરરનનન નધમ : તતરર સસગરભસઈ શયસમભસઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગતજરસતત 7 7 13 27

અગગજ 7 7 10 24

હહનનર 7 7 15 29

સસસસસત 7 7 14 28

ગણણત 6 6 11 23

વવજસન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 10 22

સસમસજજક વવજસન 7 7 18 32

કનલ ગનણ : 47 47 91 185

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળસ 1. વવષયનગ તતકસળ સમજનગ યનગય રજકઆત કરર શકટ છગ. B

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમસસ ખન સસરર રરતગ આપત શકટ છગ. B

પશતપસલન અનગ ડટરર 

વવજસન

1. ગમસણનત સવસછતસ વવશગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. સસઘભસવનસ જનવસ મળગ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સસસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જનડણત અનગ ભસષસશતધધધકરણ નત જળવણત રસખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. હસવભસવ સસથગ તથસ યનગય રરતગ શબનનનન ઉપયનગ કરર વવનયતસથત જવસબ આપગ છગ.

મતલયન 1. વગરનસ નબળસ વવદસથરઓનગ ભણસવત સહકસરનત ભસવનસનતસ ઉતમ ઉનસહરણ પ કરતસ પસડટ છગ.

વલણન 1. વનયવમતતસ અનગ સવસયવશસતનતસ વલણ ધરસવગ છગ.

કનલ ગનણ : 185/350 ટકધવધરર : 52.86% ગગડ : B રટનક : 73

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 71જ.આર. નન. : 2341

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર સસજયભમઈ શશવમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 18 32

અગગજ 7 7 16 30

હહનનન 6 6 21 33

સસસસસત 6 6 15 27

ગણણત 6 6 12 24

શવજમન અનગ ટટસકનનલનજ 6 6 12 24

સમમમજજક શવજમન 6 6 17 29

કનલ ગનણ : 44 44 111 199

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. શવષયનગ અનગરપ ણચત નનરવમ પયતન કરટ છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. શશ. 1. કબડન રમતનગસ પસચકમયર કરવમમમસ શનપગણતમ ધરમવગ છગ. B

પશગપમલન અનગ ડટરન 

શવજમન

1. ભગસનમ દકધમમસથત બનનત બનમવટન જણગ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કનઈ ચનકસ રમતમમસ ચનકસ બ કદદનગસ પનશરન કરન શકટ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસશતક પવ સશતઓ 1. શબન ભસડનળ સમરગ ધરમવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. પનતમનત રજકઆત સમરન રનતગ કરટ છગ.

મગલયન 1. ગરનબ શવદમથરઓનગ મનનરપ થવમ મફત પગસતકન બગકબગનકમમસ જમમ કરમવગ છગ.

વલણન 1. પયમરવરણનત જળવણતમમસ મનનરપ બનગ છગ.

કનલ ગનણ : 199/350 ટકધવધરર : 56.86% ગગડ : B રટનક : 58

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 72જ.આર. નન. : 2260

વવધધધરરનનન નધમ : બબરરટ સબવવતતબબન ભ ભરબભબઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરબતત 8 8 19 35

અગબજ 8 8 18 34

હહનનન 7 7 18 32

સસસસસત 7 7 16 30

ગણણત 7 6 12 25

વવજબન અનબ ટટસભનરલરજ 6 6 18 30

સબમબજજક વવજબન 7 7 17 31

કનલ ગનણ : 50 49 118 217

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. વવષયનબ અનગરપ રસગરનગસ જબન સબરગસ છબ. B

સવબસસય અનબ શબ. વશ. 1. ખર-ખરનત રમતમબસ ખર સબરન રનતબ આપત શકટ છબ. B

પશગપબલન અનબ ડટરન 

વવજબન

1. દભધનબ પબવડર વવશબ જણબ છબ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. વવદબરરમબસ ખબલહનલતનત ભબવનબ વવકસત છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબસસસસવતક પવ સવતઓ 1. વ સકરનગસ મહતવ સમજવવબનત સગશળતબ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયર 1. કબવયસરન કરન શકટ છબ.

મગલયર 1. વવશસનતયતબનત ભબવનબ ધરબવબ છબ.

વલણર 1. નબત સતવનબ ગગણર ધરબવબ છબ.

કનલ ગનણ : 217/350 ટકધવધરર : 62% ગગડ : A રટનક : 29

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 73જ.આર. નન. : 2243

વવધધધરરનનન નધમ : બબવબ શશલલશપપરર ચચદનપપરર

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગપજરબતત 7 7 16 30

અગલજ 7 7 19 33

હહનદર 6 6 12 24

સચસસસત 6 6 11 23

ગણણત 6 6 10 22

વવજબન અનલ ટટસકનનલનજ 6 6 11 23

સબમબજજક વવજબન 6 6 16 28

કનલ ગનણ : 44 44 95 183

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળબ 1. રચગપ કરણત ઘણત જ સબરર છલ. B

સવબસસસ અનલ શબ. વશ. 1. સકદમબચ પગઠટક વનશબન પરથત ઉછબળ સબરર રરતલ લઈ શકટ છલ. B+

પશપપબલન અનલ ડટરર 

વવજબન

1. દકધનબ પબવડરમબચથત બનનત બનબવટન વવશલ જણલ છલ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. એકબગતબ લબચબબ સમસ સ કધત જળવત શકટ છલ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સબચસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબળબનબ બબગબસત કબસરમબચ જનડબસ છલ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. ટકકડરમબચ કબમ કરવબનત આવડત અનલ સહકબરનત ભબવનબ ધરબવલ છલ.

મપલસન 1. જવદસબનત ભબવનબ કટળવવબ પલરબસ છલ.

વલણન 1. શબળબનબ કબસરમબચ સતત જનડબસ છલ.

કનલ ગનણ : 183/350 ટકધવધરર : 52.29% ગગડ : B રટનક : 74

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 74જ.આર. નન. : 2315

વવધધધરરનનન નધમ : રરવળ શશતલબબન ગગવવવદભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરરતશ 8 8 16 32

અગબજ 8 8 13 29

હહનદન 8 8 13 29

સસસસસત 8 8 13 29

ગણણત 7 6 10 23

વવજરન અનબ ટટસકનગલગજ 6 6 15 27

સરમરજજક વવજરન 8 8 15 31

કનલ ગનણ : 53 52 95 200

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળર 1. રસગગનશ મબળવણશ કરન શકટ છબ. B

સવરસસસ અનબ શર. વશ. 1. કબડનનશ રમતમરસ દગરગ સરરન રનતબ તગડન શકટ છબ. B

પશગપરલન અનબ ડટરન 

વવજરન

1. ઓચળવરળર પરણશઓ વવશબ મરહહતગરર છબ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ડરઈવ મરરન બગલનબ સરરન રનતબ પકડન શકટ છબ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સગવરચસ અનબ સપષટ અકરગએ લખશ શકટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસગ 1. બશજનશ સરથ હળનમળનનબ રહટ છબ.

મગલસગ 1. અધનબ રસતગ ઓળસગવરમરસ મદદરપ થરસ છબ.

વલણગ 1. પસરરવરણ સરથબ આતમશસ સસબસધ ધરરવબ છબ.

કનલ ગનણ : 200/350 ટકધવધરર : 57.14% ગગડ : B રટનક : 57

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 75જ.આર. નન. : 2306

વવધધધરરનનન નધમ : રરવળ સસનનતરબબન હરગગવનભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગસજરરતન 8 8 13 29

અગબજ 8 8 16 32

હહનનન 7 7 14 28

સસસસસત 7 7 12 26

ગણણત 7 6 10 23

વવજરન અનબ ટટસકનગલગજ 6 6 12 24

સરમરજજક વવજરન 7 7 16 30

કનલ ગનણ : 50 49 93 192

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળર 1. બનજનસસ ણચત જગઈ નગરવરનગ પયતન કરટ છબ. B

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. કબડનનન રમતમરસ છરપગ સરરન રનતબ મરરન શકટ છબ. B

પશસપરલન અનબ ડટરન 

વવજરન

1. ડટરન ઉધગગ વવશબ જણબ છબ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. કટચ સરરન રનતબ પકડન શકટ છબ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરસસસસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતર અણભયરનમરસ પવ સવતમય રહટ છબ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયગ 1. નરટક કરયર ઉતસરહપ કવરક અનબ ખસતથન કરટ છબ.

મસલયગ 1. સમરજમરસ નરનરસ-મગટરસ નરટકનબ મરન આપબ છબ.

વલણગ 1. વવવવધ પકરરનન અસમરનતર જવન કટ, કમતર, ધરવમરક મરનયતર, જવત, સસસસસવત નરટકનબ મરન-સનમરન આપબ છબ.

કનલ ગનણ : 192/350 ટકધવધરર : 54.86% ગગડ : B રટનક : 68

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 76જ.આર. નન. : 2228

વવધધધરરનનન નધમ : મકવવણવ સ સરજભવઈ મમતતભવઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરવતત 7 7 17 31

અગગજ 7 7 13 27

હહનનન 7 7 19 33

સસસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 6 10 22

વવજવન અનગ ટટસસનમલમજ 6 6 16 28

સવમવજજક વવજવન 7 7 20 34

કનલ ગનણ : 47 47 112 206

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળવ 1. બતજનગસ ણચત જમઈ નમરવવનમ પયતન કરટ છગ. B

સવવસસય અનગ શવ. વશ. 1. ખમ-ખમનત રમતમવસ ખમ સવરન રનતગ આપત શકટ છગ. B

પશગપવલન અનગ ડટરન 

વવજવન

1. ડટરનનગસ મહતવ જણગ છગ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. હકકટટનત રમતમવસ રન ઝડપથત નમડન શકટ છગ

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સવસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન ભસડમળ સવરગ ધરવવગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયમ 1. મજક પણ કરન શકટ છગ અનગ રડન પણ શકટ છગ.

મગલયમ 1. ગમગ તગ પહરસસથવતમવસ આનસનમવસ રહન શકવવનત કમતવ ધરવવગ છગ.

વલણમ 1. શવરનહરક રનતગ નબળવ વવદવથરઓનગ મનનરપ થવવનત ભવવનવ ધરવવગ છગ.

કનલ ગનણ : 206/350 ટકધવધરર : 58.86% ગગડ : B રટનક : 48

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 77જ.આર. નન. : 2344

વવધધધરરનનન નધમ : પરમમર સસરરશભમઈ જમમભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગસજરમતત 7 7 17 31

અગગજ 7 7 12 26

હહનનન 7 7 19 33

સસસસસત 7 7 17 31

ગણણત 6 7 17 30

વવજમન અનગ ટરસકનનલનજ 8 6 16 30

સમમમજજક વવજમન 7 7 20 34

કનલ ગનણ : 49 48 118 215

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનગ તતકમળ સમજનગ યનગય રજકઆત કરન શકર છગ. B

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. કબડન રમતનસસ પસચકમયર કરવમમમસ વનપસણતમ ધરમવગ છગ. B

પશસપમલન અનગ ડરરન 

વવજમન

1. ડરરનનમસ વવકમસથત મમહહતગમર છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવમ-નનડવમનત કમતમ ધરમવગ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મજરમ વગમડવમનત ઢબ મનમનહક અનગ સસસનર છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. બતજનત સમથ હળનમળનનગ રહર છગ.

મસલયન 1. વનખમલસતમ અનગ વનપ કણતમ સમથગ કમમ કરર છગ.

વલણન 1. વવદમથરઓ પતયગ સહમનસભ કવતનસસ વલણ ધરમવગ છગ.

કનલ ગનણ : 215/350 ટકધવધરર : 61.43% ગગડ : A રટનક : 32

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 78જ.આર. નન. : 2205

વવધધધરરનનન નધમ : મમજરમણમ ઉમમદ રપશશભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતશ 7 7 20 34

અગમજ 7 7 15 29

હહનદન 7 7 20 34

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 6 20 32

વવજમન અનમ ટટસકનનલનજ 6 6 22 34

સમમમજજક વવજમન 7 7 24 38

કનલ ગનણ : 47 47 140 234

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. વવષયનમ અનગરપ રસગનનગસ જમન સમરગસ છમ. B

સવમસસય અનમ શમ. વશ. 1. કબડનનશ રમતમમસ દનરન સમરન રનતમ તનડન શકટ છમ. B+

પશગપમલન અનમ ડટરન 

વવજમન

1. ગમમણ વવશમ જણમ છમ. B

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ખમલમડન અનય ખમલમડન સમથમ સગમમળ સમસધશ શકટ છમ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મમત સભમષમ અનમ મમત સવશકણ પતયમ મમન આપમ છમ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયન 1. સકમરમતમક ટનકમ-હટપપણ કરટ છમ.

મગલયન 1. સવયસ વશસત પમળમ છમ અનમ બશજનમ વશસતમમસ રહટવમનશ સ કચનમ આપમ છમ.

વલણન 1. વશકકન પતયમ આદર ધરમવમ છમ.

કનલ ગનણ : 234/350 ટકધવધરર : 66.86% ગગડ : A રટનક : 10

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 79જ.આર. નન. : 2241

વવધધધરરનનન નધમ : મમળળ ઉતમભમઈ તતજભમઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરમતત 7 7 23 37

અગતજ 7 7 21 35

હહનનળ 8 8 22 38

સસસસસત 8 8 20 36

ગણણત 6 6 24 36

વવજમન અનત ટટસકનનલનજ 6 6 25 37

સમમમજજક વવજમન 8 8 28 44

કનલ ગનણ : 50 50 163 263

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળમ 1. રસગપ કરણત ઘણત જ સમરળ છત. B

સવમસસસ અનત શમ. વશ. 1. કબડળનત રમતમમસ છમપન સમરળ રળતત મમરળ શકટ છત. B+

પશગપમલન અનત ડટરળ 

વવજમન

1. ડટરળનત સવચછતમ વવશત જણત છત. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. સસઘભમવનમ જનવમ મળત છત.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સમસસસસવતક પવ સવતઓ 1. શબન પભગતવ ધરમવત છત.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસન 1. ઉચચ કકમનત વવચમહરક કમતમ કટળવત છત.

મગલસન 1. ગરળબ વવદમરરઓનત મનનરપ રવમ મફત પગસતકન બગકબતનકમમસ જમમ કરમવત છત.

વલણન 1. પસમરવરણનત જળવણતમમસ મનનરપ બનત છત.

કનલ ગનણ : 263/350 ટકધવધરર : 75.14% ગગડ : DIST રટનક : 1

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 80જ.આર. નન. : 2299

વવધધધરરનનન નધમ : લલહહર વવપલલભહઈ પરસસતમભહઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગલજરહતત 7 7 18 32

અગગજ 7 7 16 30

હહનનન 7 7 20 34

સસસસસત 7 7 19 33

ગણણત 6 6 15 27

વવજહન અનગ ટટસકનસલસજ 6 6 21 33

સહમહજજક વવજહન 7 7 15 29

કનલ ગનણ : 47 47 124 218

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

ણચતકળહ 1. રસગસનત મગળવણત કરન શકટ છગ. B

સવહસસસ અનગ શહ. વશ. 1. ખસ-ખસનત રમતમહસ ખસ સહરન રનતગ આપત શકટ છગ. B+

પશલપહલન અનગ ડટરન 

વવજહન

1. ગમહણનત સવસછતહ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવહ-નસડવહનત કમતહ ધરહવગ છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સહસસસસવતક પવ સવતઓ 1. જસડણત અનગ ભહષહશલધધધકરણ નત જળવણત રહખગ છગ.

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલસસ 1. હહવભહવ સહથગ તથહ સસગસ રનતગ શબનસનસ ઉપસસગ કરન વવનસતહથત જવહબ આપગ છગ.

મલલસસ 1. ગમગ તગ પહરસસથવતમહસ આનસનમહસ રહન શકવહનત કમતહ ધરહવગ છગ.

વલણસ 1. શહરનહરક રનતગ નબળહ વવદહથરઓનગ મનનરપ થવહનત ભહવનહ ધરહવગ છગ.

કનલ ગનણ : 218/350 ટકધવધરર : 62.29% ગગડ : A રટનક : 28

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર



ધધરણ : IX - Aરધલ નનબર : 81જ.આર. નન. : 2343

વવધધધરરનનન નધમ : રરજગગર યરજજક જગદદશભરઈ

વવભધગ : 1(એ) : મનખધ વવષધધનનન મ મલધધનકન

કનલ (એફએ1+એફએ2+એસએ1)એસએ-1 (30)એફએ-2 (10)એફએ-1 (10)વવષધ

ગગજરરતત 8 8 20 36

અગગજ 8 7 13 28

હહનદદ 8 8 15 31

સસસસસત 8 8 13 29

ગજણત 6 6 16 28

વવજરન અનગ ટટસકનગલગજ 6 6 15 27

સરમરજજક વવજરન 8 8 10 26

કનલ ગનણ : 52 51 102 205

વવભધગ-1(બબ) વવકલલલક વવષધધનનન મનલધધનકન

ગગડવનરરશકધવવષધ

જચતકળર 1. અવલગકનશકકત ખ કબ જ સરરદ છગ. B

સવરસસય અનગ શર. વશ. 1. કબડદનત રમતમરસ દગરગ સરરદ રદતગ તગડદ શકટ છગ. B+

પશગપરલન અનગ ડટરદ 

વવજરન

1. ગમરણ વવશગ જણગ છગ. B+

વવભધગ -2(એ)-1 : સહ-શવકણણક પવ વવતઓ (રમત-ગમત અનગ શધરરરરક શમ) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

રમત-ગમત 1. વવદરરરમરસ ખગલહદલતનત ભરવનર વવકસત છગ.

વવભધગ - 2(એ)2 : સહ-શવકણણક પવનવતઓ (સધરહતતધક, સધનસસવતક અનગ સધમધતજક) નનન મ મલધધનકન

વનરરશકધપવ વવતનનન નધમ

સરસસસસવતક પવ સવતઓ 1. મરત સભરષર અનગ મરત સવશકણ પતયગ મરન આપગ છગ

વવભધગ -2 (બબ) : સહ શવકણણક કગતધમધન વધકકતતવ વવકધસ મધટટનધ આવશધક ગનણધનનન મ મલધધનકન

વનરરશકધગનણધ

જવન કકશલયગ 1. સકરરરતમક ટદકર-હટપપણ કરટ છગ.

મગલયગ 1. સવયસ વશસત પરળગ છગ અનગ બતજનગ વશસતમરસ રહટવરનત સ કચનર આપગ છગ.

વલણગ 1. વશકકગ પતયગ આદર ધરરવગ છગ.

કનલ ગનણ : 205/350 ટકધવધરર : 58.57% ગગડ : B રટનક : 50

Grading Scale -  

Section-1(A)-Main Subjects 

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 0-20 : E2 

This is some text!   

Section-1(B)-Additional Subjects 

90-100 : A+, 75-89 : A, 60-74 : B+, 45-59 : B, 33-44 : C 

આચધધરનબ સહરવગર વશકકનબ સહર


