
રરલ નનબર : 1

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : શહહર

જનનતનરરખ : 25/05/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રરવળ ધરમરભરઇ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રરવળ હહતતશભરઈ ધરમરભરઇ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2040ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગતડ પસરનનરઈલ 

રહનન

અગતજ 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 10.67

ગણણત 5 5 13 23 7 7 10 C224 47 12

વવજરન અનત નહકકનનલનજ 7 7 14 28 7 7 17 C131 59 76

ગકજરરતત 6 6 15 27 7 7 13 C127 54 2.67

હહનનન 7 7 15 29 7 7 19 B233 62 40

સરમરજજન વવજરન 8 8 21 37 6 8 18 B232 69 58.67

સસસકસત 6 6 16 28 7 7 15 C129 57 13.33

કકલ ગકણ : 199 24.68હરજરન : 229 / 221 કકલ ગકણ : 199 398

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનનપથમ સત નર વનનરશનનવવષય ગતડ ગતડ

સવરસસય અનત શર. વશ. 1. નબડનનત રમતમરસ કસવતમ શરસનચચવરસ પદવત ખ કબ સરરન રનતત નરન શનહ ચત. 2. 

નબડન રમતનકસ પસચનરયર નરવરમરસ વનપકણતર ધરરવત ચત.

1. સ કયરનમસનરર પ કરન સસથવત લઈ શનહ ચત. B+ B+

ણચતનળર 1. વવષયનત તતનરળ સમજનત યનગય રજકઆત નરન શનહ ચત. 2. શરળરનર નનહનસ બનડર 

પર ણચતન મ કનન શરળર સકશનભનમરસ મનન નરહ ચત. 3. ણચતમરસ પનસનર નલર પ કયરર 

પચન અલગ-અલગ ડનઝરઈનથત નહકચર આપત શનહ ચત.

1. પનરથરણચત-નતચરનત આબતહ કબ નશરરવત શનહ ચત. C C

પશકપરલન અનત ડહરન વવજરન 1. ધરસચરરરનત ઉપયનણગતર જણત ચત.

 2. પશકઓનત સરરસસભરળ રરખત શનહ ચત.

1. ગરય-ભભસ નનતરસ આવડહ ચત. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનનપથમ સત નર વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. ખન-ખનનત રમતમરસ પલનનઓ સરરન મરરન શનહ ચત. 2. સસરઈનર વડહ સરરન નન લગરવત શનહ 

ચત.

1. નનઈ ચનકસ રમતમરસ ચનકસ બ કદદનકસ પનશરન નરન શનહ ચત.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનનપથમ સત નર વનનરશનનવવષય

સરસસકસવતન પવ સવતઓ 1. આરનહ અવરનહ સરથત ગરન નરન શનહ ચત. 2. મમણલન વવચરરન લખત શનહ ચત.1. યનગય હરવ ભરવ સરથત ગરન નરન શનહ ચત.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનનપથમ સત નર વનનરશનનવવષય

જવન નમશલયન 1. હરવભરવ સરથત તથર યનગય રનતત શબનનનન ઉપયનગ નરન વવનયતરથત જવરબ આપત ચત. 2. 

નરહન ભરષરમરસ લખરયતલ નહ બનલરયતલ (ગદ, પદ, નરનનન) સરહહતયનત નનર નરહ ચત. 3. 

સવચચતર અણભયરન અતગરત વગરખસડન અનત શરળર-સફરઈ પવ સવતમરસ હસમતશર આગળ પડતન 

ભરગ લત ચત

1. બતજનત લરગણતઓનત ઓળખત ચત, વરચર આપત ચત તથર અસરનરરન રનતત તતનન જવરબ 

આપત શનહ ચત.

મકલયન 1. કકનરતત હનનરરત વખતત અસરગસતનનત મનનરપ થરય ચત. 2. કકનરતત સસસરધનનનર જતન 

અનત સસવધરન મરનહ પયતનશતલ રહહ ચત. 3. નરનરનત નનનરનનત વગરનરયરમરસ મનન નરહ ચત.

1. કકનરતત હનનરરત વખતત અસરગસતનનત મનનરપ થરય ચત.

વલણન 1.  શરરનહરન રનતત નબળર વવદરથરઓનત મનનરપ થવરનત ભરવનર ધરરવત ચત. 2. પયરરવરણ 

સરથત આતમતય સસબસધ ધરરવત ચત. 3. શરળરનર વનયમનનકસ પરલન નરવરમરસ ખ કબ વનયવમત બનત 

ચત.

1.  શરરનહરન રનતત નબળર વવદરથરઓનત મનનરપ થવરનત ભરવનર ધરરવત ચત.

વગર વશકનનત સહન આચરયરનત સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 2

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9067200234સરનનમમન : વવડડ રરડ, નહહરનગર, ટહકરવ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 19/11/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ઠવકરર ભરતભવઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ઠવકરર વવકહશભવઇ ભરતભવઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2052ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટવઈલ 

રહનક

અગગજ 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 10.67

ગણણત 7 7 11 25 7 7 16 C130 55 70.67

વવજવન અનગ ટહકકનરલરજ 7 7 12 26 7 7 17 C131 57 68

ગકજરવતત 6 6 16 28 7 7 15 C129 57 13.33

હહનનડ 7 7 13 27 7 7 20 B234 61 32

સવમવજજક વવજવન 8 7 18 33 6 9 17 B232 65 36

સસસકસત 6 6 12 24 7 7 17 C131 55 6.67

કકલ ગકણ : 190 33.77હવજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 210 400

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય ગગડ ગગડ

સવવસસય અનગ શવ. વશ. 1. જકનડ જકનડ રવષષડય અનગ આતરરવષષડય રમતરનવ ફરટરગવફસ સમવચવરપતરમવસથત 

લઈ નરહટસ બરડર પર મ કકહ છગ. 2. ખર-ખરનત રમતમવસ જજમગનટ ખર વધક સવરડ રડતગ 

રમત શકહ છગ.

1. ખગલવડડ અનય ખગલવડડ સવથગ સકમગળ સવધત શકહ છગ. B+ B+

ણચતકળવ 1. ણચતમવસ પકનરવસકનનર ઉપયરગ સકસનર કરહ છગ. 2. વવષયનગ અનકરપ રસગરનકસ જવન 

સવરકસ છગ. 3. ણચત પનશરનરનત અવવરનવવર મકલવકવત લગ છગ.

1. ણચતમવસ પરસટર કલર પ કયવર પછડ અલગ-અલગ ડડઝવઈનથત ટહકચર આપત શકહ 

છગ.

C B

પશકપવલન અનગ ડહરડ વવજવન 1. ગરચરરમવસ પશકઓનગ કહવત રડતગ ઉછગર કરડ શકવય તગ જણગ છગ.

 2. ધવસચવરવનત ઓળખ સવરડ રડતગ કરડ શકહ છગ.

1. દકધનત ગકણવતવ વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

રમત-ગમત 1. સષવઈકર વડહ સવરર કટ લગવવત શકહ છગ. 2. ફટબરલનત રમતમવસ આકમણ રડતગ રમત શકહ 

છગ.

1. એકવગતવ લવસબવ સમય સ કધત જળવત શકહ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

સવસસકસવતક પવ સવતઓ 1. અલસકવરડક શબનરનર ઉપયરગ કરડ શકહ છગ. 2. નરહક ધમર પતયગ સહહષષકતવનત ભવવનવ 

ધરવવગ છગ.

1. ભવષવમવસ વવશગષ જવન ધરવવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

જવન કકશલયર 1. પહરણવમનત સજગતવ સવથગ આવત લવગણતઓનર જવવબ આપગ તથવ સભવનતવ કહળવગલ 

છગ. 2. બતજનત લવગણતઓનગ ઓળખગ છગ, વવચવ આપગ છગ તથવ અસરકવરક રડતગ તગનર જવવબ 

આપત શકહ છગ. 3. સહકયપણગ સવસભળડ, તગનગ યવન રવખગ છગ.

1. બતજનત સવથ હળડમળડનગ રહહ છગ.

મકલયર 1. કકનરતત હરનવરત વખતગ અસરગસતરનગ મનનરપ થવય છગ. 2. વ સદ વયહકતનગ રરડ કરસ 

કરવવવવમવસ મનન કરહ છગ. 3. શશકણણક સવધનરનત જળવણત મવટહ કવળજ લગ છગ.

1. શશકણણક સવધનરનત જળવણત મવટહ કવળજ લગ છગ.

વલણર 1.  શવરડહરક રડતગ નબળવ વવદવથરઓનગ મનનરપ થવવનત ભવવનવ ધરવવગ છગ. 2. 

વવશબસધકતવનત ઉતમ ભવવનવ ધરવવગ છગ. 3. તસદક રસત શવળવકડય જકસસવનકસ વનનશરન કરડ શકહ 

છગ.

1. વવશબસધકતવનત ઉતમ ભવવનવ ધરવવગ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચવયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 3

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9558880549સરનનમમન : ડડસસ ઈનનનરસનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 20/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : જજષષ પતસપભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : જજષષ હહતતશભસઇ પતસપભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2116ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગતડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગતજ 6 6 14 26 7 7 7 C221 47 0

ગણણત 7 7 11 25 7 7 14 C128 53 57.33

વવજસન અનત નરકકનજલજજ 7 7 13 27 6 6 15 C127 54 50.67

ગકજરસતષ 6 6 15 27 7 7 16 C130 57 13.33

હહનનડ 7 7 13 27 7 7 18 C132 59 18.67

સસમસજજન વવજસન 8 8 17 33 7 8 17 B232 65 36

સસસકસત 6 6 14 26 7 7 14 C128 54 4

કકલ ગકણ : 191 19.48હસજરડ : 229 / 214 કકલ ગકણ : 198 389

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનજપથમ સત નસ વનનરશનજવવષય ગતડ ગતડ

સવસસસય અનત શસ. વશ. 1. ખજ-ખજનષ રમતમસસ ખજ સસરડ રડતત આપષ શનર છત. 2. નબડડનષ રમતમસસ કસવતમ 

શસસજચછવસસ પદવત ખ કબ સસરડ રડતત નરડ શનર છત.

1. ટકસનસ અતરનષ નજડમસસ પસથસન સસરડ રડતત લત છત. B+ B+

ણચતનળસ 1. કકનરતમસસ રહરલસસ તતવજનત સકસનર રડતત, યજગય રડતત, જણષ-મસણષનત સકસનર ગજઠવણષ 

નરડનત ણચત નજરવસનષ સરસ છત. 2. પનસથર ણચતમસસ પજસનર નલર દસરસ સસરજ 

છસયસ-પનસશ આપષ શનર છત. 3. મસનડમસસથષ બનસવતલ મમડરલસમસસ નલર આબતહ કબ રડતત 

લગસડડ શનર છત.

1. વવષયનત તતનસળ સમજનત યજગય રજકઆત નરડ શનર છત. C B

પશકપસલન અનત ડરરડ વવજસન 1. ખસણનસસ પમસણ વવશત જણત છત.

 2. દકધનસ ઉપયજગ વવશત જણત છત.

1. દકધનસ ઉપયજગ વવશત જણત છત. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનજપથમ સત નસ વનનરશનજવવષય

રમત-ગમત 1. હનકગ નવર નરવસમસસ વનપ કણતસ ધરસવત છત. 2. પયસરવરણનષ જળવણષનષ પદવતઓનષ 

જણનસરડ સસરડ છત.

1. ઝડપથષ ખસવસ-નજડવસનષ કમતસ ધરસવત છત.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનજપથમ સત નસ વનનરશનજવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. જકનસ જકનસ ણચહનજ ઉપયજગ નરડ શનર છત. 2. હસથનષ જકનડજકનડ હરનતજ દસરસ અસરનસરન 

રડતત વગસડડ શનર છત.

1. છનસપ કવરન તસલસસથત નનમ વમલસવષનત ગરબસ રમષ શનર

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનજપથમ સત નસ વનનરશનજવવષય

જવન નકશલયજ 1. પજતસનષ નબળસઈ તથસ શકકતનત ઓળખવસનજ પયતન નરર છત. 2. પજતસનષ તસણ-ણચકતસનસસ 

નસરણજ તથસ અસરજનત જણવસનજ પયતન નરર છત. 3. 

શસળસનકસએ/જજલલસનકસએ/રસજયનકસએ કસયરકમજનકસ આયજજન નરવસનષ કમતસ ધરસવત છત.

1. સનસરસતમન નડનસ-હનપપણ નરર છત.

મકલયજ 1. નતત સતવનસ ગકણજ રહરલસ છત. 2. વશકણ તથસ આચસયર પતયત આનરભસવ ધરસવત છત. 3. 

નનવતનતસનકસ મ કલય ધરસવત છત.

1. રસતસમસસથષ મળતલ વસત ક શસળસએ જમસ નરસવત છત.

વલણજ 1. નતત સતવનસ ગકણજ ધરસવત છત. 2. સનસરસતમન નડનસ-હનપપણ નરર છત. 3. વશકન તથસ 

વવદસથરઓ પતયતય નમતસથષ વતર છત.

1. પજતસનસ મસતસ-વપતસ તથસ નસનસ-નસનડનત મનનરપ થવસનકસ વલણ ધરસવત છત.

વગર વશકનનષ સહડ આચસયરનષ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 4

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9601152041સરનનમમન : શશવનગર, જશવવત ચચમમરનન સસમચ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 01/01/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રસવળ પપનસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રસવળ કકશનભસઇ પપનસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2118ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કપલ

(૧૦૦%)

ગચડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગચજ 6 6 15 27 7 7 8 C222 49 5.33

ગણણત 5 6 12 23 7 6 10 C223 46 4

શવજસન અનચ નરકકનનલનજ 6 6 10 22 7 7 11 C225 47 2.67

ગપજરસતન 6 6 16 28 7 7 13 C127 55 8

કહનનડ 7 7 14 28 7 7 19 B233 61 32

સસમસજજક શવજસન 8 6 17 31 7 9 7 C123 54 0

સવસકસત 6 6 14 26 7 7 15 C129 55 6.67

કપલ ગપણ : 185 1.3હસજરડ : 229 / 221 કપલ ગપણ : 182 367

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશકનપથમ સત નસ શનનરશકનશવષય ગચડ ગચડ

સવસસસય અનચ શસ. શશ. 1. કમડડનન રમતમસવ કસશતમ શસસનચચવસસ પદશત ખ કમ સસરડ રડતચ કરડ શકર ચચ. 2. 

અનડર 19મસવ વવલનમવલ સપરસરમસવ નચશનલ કકસએ શવજતસ થયચલ ચચ.

1. સવઘભસવનસ જનવસ મળચ ચચ. B+ B+

ણચતકળસ 1. ભસતણચતમસવ ફરશવકનલનન ઉપયનગ કરડ સરસ નરકયર આપન શકર ચચ. 2. મનજનપવ 

ણચત જનઈ નનરવસનન પયતન કરર ચચ. 3. સવચચતસ ખ કમજ સસરડ નરખસય ચચ.

1. રવગપ કરણનનન સમજ ઘણન સસરડ ચચ. B C

પશપપસલન અનચ ડરરડ શવજસન 1. રસસચસરસનન ઓળખ સસરડ રડતચ કરડ શકર ચચ.

 2. ખચતનનન મનસવનન શવશચ જણચ ચચ.

1. ગસય-ભચસનસવ ઉચચર શવશચ જણચ ચચ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશકનપથમ સત નસ શનનરશકનશવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથન ખસવસ-નનડવસનન કમતસ રરસવચ ચચ. 2. સવઘભસવનસ જનવસ મળચ ચચ.1. ખચલસડડ અનય ખચલસડડ સસથચ સપમચળ સસવરન શકર ચચ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશકનપથમ સત નસ શનનરશકનશવષય

સસવસકસશતક પવ સશતઓ 1. યનગય હસવ ભસવ સસથચ ગસન કરડ શકર ચચ. 2. સપવસચય અનચ સપષન અકરનએ લખન શકર ચચ.1. સપવસચય અકરર મમણલક લખસણ લખન શકર

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશકનપથમ સત નસ શનનરશકનશવષય

જવન કમશલયન 1. નરરક ભસષસમસવ લખસયચલ કર મનલસયચલ (ગદ, પદ, નસનકન) સસકહતયનન કનર કરર ચચ. 2. 

ટકકડડમસવ કસમ કરવસનન આવડત અનચ સહકસરનન ભસવનસ રરસવચ ચચ. 3. મજક પણ કરડ શકર 

ચચ અનચ રડડ પણ શકર ચચ.

1. સકકયપણચ સસવભળડ, તચનચ યસન રસખચ ચચ.

મપલયન 1. નરરક રમર પતયચ સમસનતસનન ભસવ રરસવચ ચચ. 2. પનતસનન જતમસવ સપખ શનરવસનન કમતસ 

રરસવચ ચચ. 3. શવશસનનયતસનન ભસવનસ રરસવચ ચચ.

1. શશકણ તથસ આચસયર પતયચ આનરભસવ રરસવચ ચચ.

વલણન 1. મસત સભ કશમ અનચ નરશ પતયચ હકસરસતમક વલણ રરસવચ ચચ. 2. પયસરવરણનન જળવણનમસવ 

મનનરપ મનચ ચચ. 3. સહધયસયન સસથચ હળડમળડનચ રહરવસનપવ વલણ રરસવચ ચચ.

1. વગરખવડ સવચચ રસખવસમસવ મનનરપ થસય ચચ.

વગર શશકકનન સહડ આચસયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 5

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 997837298સરનનમમન : ટટકરર, ડડસર.

જનનતનરરખ : 21/03/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : બબડરણર જયયતતભરઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બબડરણર મહટનનભરઇ જયયતતભરઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2121ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટરઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણત 6 6 15 27 7 7 8 C222 49 26.67

તવજરન અનગ ટટકકનબલબજ 6 6 11 23 7 7 11 C225 48 9.33

ગકજરરતત 6 6 17 29 7 7 11 C125 54 2.67

હહનનડ 7 7 14 28 7 7 15 C129 57 8

સરમરજજક તવજરન 9 8 17 34 6 8 14 B228 62 13.33

સયસકસત 6 6 14 26 7 7 12 C126 52 1.33

કકલ ગકણ : 195 6.49હરજરડ : 229 / 218 કકલ ગકણ : 179 374

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નર તનનરશકબપથમ સત નર તનનરશકબતવષય ગગડ ગગડ

સવરસસય અનગ શર. તશ. 1. જકનડ જકનડ રરષષડય અનગ આતરરરષષડય રમતબનર ફબટબગરફસ સમરચરરપતબમરયથત 

લઈ નબહટસ બબડર પર મ કકટ છગ. 2. સયઘભરવનર જબવર મળગ છગ.

1. કડયરમરય તરટક સરરડ રડતગ કરટ છગ. 2. લરયબર અતરનત નબડ સરરડ રડતગ નબડડ શકટ 

છગ.

B+ B+

ણચતકળર 1. આકરર અનગ રયગબ સમજવર પયતન કરટ છગ. 2. ગલરસ પગઈનનટનગ સરરકય કરડ શકટ છગ. 

3. તશકકનર સહકરરથત સરરકય ણચત નબરવર પયતન કરટ છગ.

1. તવષયનગ અનકરપ પમરણ-મરપનત સમજ સરરડ છગ. C B

પશકપરલન અનગ ડટરડ તવજરન 1. ધરસચરરર તવશગ જણગ છગ.

 2. પશકઓનત સરરસયભરળ સરરડ રડતગ રરખત શકટ છગ.

1. ફફટ કરઢવરનત મરહહતત જણગ છગ. B+ C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નર તનનરશકબપથમ સત નર તનનરશકબતવષય

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમરય અતતમ સમય સ કધત ધધયર જળવત રરખગ છગ. 2. તનશરન સરરડ રડતગ તરકડ 

શકટ છગ.

1. ચકબર તનરડકક તરડકટ કરયર કરડ શકટ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નર તનનરશકબપથમ સત નર તનનરશકબતવષય

સરયસકસતતક પવ સતતઓ 1. અકરબ પરથત શબનબ બનરવત શકટ છગ. 2. ભરષરમરય તવશગષ જરન ધરરવગ છગ.1. મમણલક તનબયધલગખન કરડ શકટ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નર તનનરશકબપથમ સત નર તનનરશકબતવષય

જવન કમશલયબ 1. નગત સતવનરય ગકણ રહટલર છગ. 2. સરચત વરતનત નતડરતરથત રજકઆત કરડ શકટ છગ. 3. 

ખગલહનલતનર ગકણનગ સવતકરરટ છગ.

1. હરવભરવ સરથગ તથર યબગય રડતગ શબનબનબ ઉપયબગ કરડ તવનયતરથત જવરબ આપગ છગ.

મકલયબ 1. શરળરનત તમલકતનગ કબઈ તવદરથર નકકસરન કરટ તગનગ અટકરવગ છગ. 2. અધનગ રસતબ 

ઓળયગવરમરય મનનરપ થરય છગ. 3. ગરડબ તવદરથરઓનગ મનનરપ થવર મફત પકસતકબ 

બકકબગનકમરય જમર કરરવગ છગ.

1. તશકક તથર તવદરથરઓ પતયગ નમતરથત વતર છગ.

વલણબ 1. રરષષડય તહટવરરબનત ઉજવણત અનગ આયબજનમરય સહકય ભરગ લગ છગ. 2. પબતરનર 

મરતર-તપતર તથર નરનર-નરનડનગ મનનરપ થવરનકય વલણ ધરરવગ છગ. 3. શરળરનર કરયરકમબમરય 

સવધતછક રડતગ યબગનરન આપગ છગ.

1. રરષષડય તહટવરરબનત ઉજવણત અનગ આયબજનમરય સહકય ભરગ લગ છગ.

વગર તશકકનત સહડ આચરયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 6

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 8128530566સરનનમમન : વવડડ રરડ, ટટકરવ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 05/06/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મવજરવણવ પરપટલવલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મવજરવણવ સસનનલકસમવર પરપટલવલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2122ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કસલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટવઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 22.67

ગણણત 6 6 15 27 7 7 5 C219 46 4

વવજવન અનગ ટટકકનરલરજ 6 6 10 22 7 7 12 C226 48 9.33

ગસજરવતન 6 6 17 29 7 7 14 C128 57 13.33

હહનનડ 7 7 13 27 7 7 17 C131 58 10.67

સવમવજજક વવજવન 8 8 19 35 7 9 13 B229 64 26.67

સસસકસત 6 6 14 26 7 7 12 C126 52 1.33

કસલ ગસણ : 193 7.79હવજરડ : 229 / 218 કસલ ગસણ : 184 377

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય ગગડ ગગડ

સવવસસય અનગ શવ. વશ. 1. યરગ મવટટ અનયનગ પરતસવહહત કરટ છગ. 2. ફટકદકરમવસ ગવત સવરડ રડતગ લવવન શકટ 

છગ.

1. વનશવન સવરડ રડતગ કરડ શકટ છગ. B+ B+

ણચતકળવ 1. રસગ પસસનગન સવરડ છગ. 2. સવચછતવ પસવરક કવમ કરટ છગ. 3. રસગ કવયર સવરડ રડતગ 

કરટ છગ.

1. અવલરકનશકકત ખ કબ જ સવરડ છગ. C B

પશસપવલન અનગ ડટરડ વવજવન 1. ખવણનવણથન પહરણચત છગ.

 2. પશસઓનગ ઓળખન શકટ છગ.

1. ઓચળવવળવ પવણનઓ વવશગ મવહહતગવર છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

રમત-ગમત 1. સસવઈકર વડટ સવરર કટ લગવવન શકટ છગ. 2. સસવઈકર વડટ હરવસર શરટ લગવવન શકટ છગ.1. સસઘભવવનવ જરવવ મળગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

સવસસકસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતવ અણભયવનમવસ પવ સવતમય રહટ છગ. 2. મમણલક વવચવરર રજક કરડ શકટ છગ.1. વ સકરથન થતવ ફવયનવઓનન મવહહતન સવરડ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકરપથમ સત નવ વનનરશકરવવષય

જવન કમશલયર 1. વગરખસડમવસ પરતવનન રડતગ તતયવર કરટલવ ચવટરસ લગવવગ છગ. 2. પવણન બચવવર', 'વ સકર 

બચવવર', જવવ અણભયવન અતગરત શગરડનડઠ નગત સતવ પ કરસસ પવડટ છગ. 3. NCC, NSS મવસ સહકય 

ભવગ લઈ, રવષસડય ભવવનવનસસ મ કલય કટળવગલ છગ.

1. પરતવનન નબળવઈ તથવ શકકતનગ ઓળખવવનર પયતન કરટ છગ.

મસલયર 1. પવમવણણકતવ તથવ મતતનભવવનવનસસ શગષઠ પનશરન જરવવ મળગ છગ. 2. વશકક તથવ વવદવથરઓ 

પતયગ નમતવથન વતર છગ. 3. નવનવ ભવઈ-બહટનનગ અભયવસકવયરમવસ મનન કરટ છગ.

1. વશકક તથવ વવદવથરઓ પતયગ નમતવથન વતર છગ.

વલણર 1. મવત સભ કવમ, નટશ પતયગ હકવરવતમક ભવવનવ ધરવવગ છગ. 2. સહવધયવયન પતયગ હસમગશવ સહવયરપ 

બનગ છગ. 3. સવયસ વશસત પવળગ છગ. અનગ બનજનગ વશસતમવસ રહટવવનન સ કચનવ આપગ છગ.

1. વશકક પતયગનસ સ વલણ હકવરવતમક છગ.

વગર વશકકનન સહડ આચવયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 7

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9898335192સરનનમમન : નહહરનગર પપછળ, બપહણ વપસ, ડડસપ.

જનનતનરરખ : 10/07/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : સસથપર વવશશલપલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : સસથપર જતતનનકસમપર વવશશલપલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2123ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કસલ

(૧૦૦%)

ગતડ પસરનનપઈલ 

રહનન

અગતજ 6 6 17 29 7 7 10 C124 53 37.33

ગણણત 6 6 14 26 7 7 10 C224 50 29.33

વવજપન અનત નહકકનનલનજ 6 6 11 23 6 7 12 C225 48 9.33

ગસજરપતશ 6 6 16 28 7 7 12 C126 54 2.67

હહનનડ 7 7 14 28 7 7 16 C130 58 10.67

સપમપજજન વવજપન 7 8 21 36 7 8 12 B227 63 17.33

સવસકસત 6 6 18 30 7 7 14 C128 58 18.67

કસલ ગસણ : 200 12.99હપજરડ : 229 / 220 કસલ ગસણ : 184 384

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનનપથમ સત નપ વનનરશનનવવષય ગતડ ગતડ

સવપસસય અનત શપ. વશ. 1. કડયપઓનન જલનતતશ સપરડ રડતત નરહ છત. 2. પવચનપ વનણરયનનન આનર નરહ છત.1. નનઈ ચનકસ રમતમપવ ચનકસ બ કદદનસવ પનશરન નરડ શનહ છત. B+ A

ણચતનળપ 1. પસનરપનન સસવનર નરહ છત. 2. આનપરન નનરવપનશ કસશળતપ સપરડ છત. 3. બનડરર 

નરવપમપવ કસશળ છત.

1. મનનપ પતપરમપવ પણ નનરવપનશ કમતપ સપરડ છત. B B

પશસપપલન અનત ડહરડ વવજપન 1. ફફન નપઢવપનશ મપહહતશ જણત છત.

 2. દકધનપ ઉપયનગ વવશત જણત છત.

1. ડહરડ ઉધનગમપવ સવચછતપ વવશત જણત છત. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનનપથમ સત નપ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. નબડડનશ રમતમપવ ઘતરન સપરડ રડતત તનડડ શનહ છત. 2. તપનપતનસવ વનનશરન, ટકનપગપળપમપવ 

શકકતનસવ સવપપનન નરડ બતપવત છત.

1. પવચનપ વનણરયનન આનર નરહ છત. 2. તપનપતનસવ વનનશરન નરડ બતપવત છત.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનનપથમ સત નપ વનનરશનનવવષય

સપવસકસવતન પવ સવતઓ 1. સપરપ અકરહ લખશ શનહ છત. 2. યનગય વવચપરનનત રજક નરડ શનહ છત.1. સસમપહહતતપ તથપ ઉચચનકપનશ સભપનતપથશ વપનહફ છત.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનનપથમ સત નપ વનનરશનનવવષય

જવન નકશલયન 1. સમપનતપનશ ભપવનપનસવ મ કલય ધરપવત છત. 2. સમપજસતવપનશ ભપવનપ નહળવત છત. 3. 

વનબવધલતખન, નનશપપ કવતર અનત પયનગપનથશમપવ સવચછતપપ કવરન નપયર નરડ શનહ છત.

1. પનતપનશ જત સપથત સસલતહ સપધત તથપ નબળપઈઓ પતયત હનપરપતમન બનવપનન પયતન નરહ 

છત.

મસલયન 1. વશકન પતયત આનરભપવ ધરપવત છત. 2. વગરનપયરમપવ બશજનત મનન નરહ છત. 3. રસતપમપવ 

મળતલ વસસ સ શપળપએ જમપ નરપવત છત.

1. સમપજ અનત શપળપનપ નપયરમપવ સતત જનડપય છત.

વલણન 1. વશકનનનન આનર જળવત છત. મનનરપ થવપનશ ભપવનપ રપખત છત. 2. કસનરતશ આફત સમયત 

સમપજનત મનનરપ થપય છત. 3. વનયવમતતપ અનત સમયનસવ વલણ છત.

1. વશકનન પતયત આનર ધરપવત છત.

વગર વશકનનશ સહડ આચપયરનશ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 8

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998939242સરનનમમન : ડડસસ શશવનગર રરડ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 12/01/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : જયસવસલ જ જયતતલસલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : જયસવસલ કકલદડપ જ જયતતલસલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2124ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણત 5 6 12 23 6 7 9 C222 45 0

તવજસન અનગ નરકકનરલરજ 6 6 10 22 7 7 11 C225 47 2.67

ગકજરસતશ 6 6 18 30 7 7 13 C127 57 13.33

હહનદડ 7 7 15 29 7 7 17 C131 60 24

સસમસજજન તવજસન 7 7 21 35 7 9 12 B228 63 17.33

સજસકસત 6 6 15 27 7 7 17 C131 58 18.67

કકલ ગકણ : 194 10.39હસજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 188 382

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનદરશનરપથમ સત નસ તનદરશનરતવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. તશ. 1. આસન મસનર અનય નગ પરતસસહન આપગ છગ. 2. નબડડ મસજ દમ ઘકનવર નકશલય 

સસરડ રડતગ નરર છગ.

1. નબડડ રમતનકજ પજચનસયર નરવસમસજ તનપકણતસ ધરસવગ છગ. B+ B+

ણચતનળસ 1. રજગર સમજવસ પયતન નરર છગ. 2. તવષય પસજદગશ સસરડ છગ. 3. પગનસશલ સગડડગ 

સસરક છગ.

1. જકદડ જકદડ રજગપદતત ઉપયરગ સસરર નરર છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ તવજસન 1. ઋતકઓમસજ પશકઓનગ નરવશ રડતગ સસચવવસ તગ જણગ છગ.

 2.  ગમસણનશ સવસછતસ તવશગ જણગ છગ.

1. ડરરડ ઉધરગનસજ મશશનરથશ મસહહતગસર છગ. B+ C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનદરશનરપથમ સત નસ તનદરશનરતવષય

રમત-ગમત 1. વગરનગ સવચછ રસખવસમસજ મદદ નરર છગ. 2. ખર-ખરનશ રમતમસજ જજમગનન ખર વધક સસરડ રડતગ 

રમશ શનર છગ.

1. તવદસથરમસજ ખગલહદલશનશ ભસવનસ તવકસશ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનદરશનરપથમ સત નસ તનદરશનરતવષય

સસજસકસતતન પવ સતતઓ 1. તસલ સસથગ નદમ તમલસવશનગ ગરબસ રમશ શનર છગ. 2. સકવસચય અકરર સવરસભર વસનયર 

લખગલસ છગ.

1. વવજસતનન દષષનનરણ રસખગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનદરશનરપથમ સત નસ તનદરશનરતવષય

જવન નકશલયર 1. પરતસનસ પશર રજક નરડ શનર છગ. 2. નરહનસ બરડ પર સકવસનયર લખગ છગ. 3. હસવભસવ સસથગ 

તવનમતસથશ જવસબ આપગ છગ.

1. પરતસનશ તસણ-ણચચતસનસજ નસરણર તથસ અસરરનગ જણવસનર પયતન નરર છગ.

મકલયર 1. પરતસનસ ભસઈ-બહરનનગ અભયસસનસયરમસજ મદદ નરર છગ. 2. નસનસનસ છરનરસનગ અભયસસમસજ 

મદદ નરર છગ. 3. તનખસલસતસ અનગ તનપ કણતસ સસથગ નસમ નરર છગ.

1. કકદરતશ સજસસધનરનસ જતન અનગ સજવધરન મસનર પયતનશશલ રહર છગ.

વલણર 1. વગરખજડ સવચછ રસખવસમસજ મદદરપ થસય છગ. 2. સહસધયસયશ પતયગ ખગલહદલશપ કવરન વતર છગ. 

3. યરગય હદશસનશ નડનસ-હનપપણ નરડ શનર છગ.

1. તવદસથરઓ પતયગ સહસનકભ કતતનકજ વલણ ધરસવગ છગ.

વગર તશકનનશ સહડ આચસયરનશ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 9

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998905947સરનનમમન : નહહરનગર પપછળ, બપહણ વપસ, ડડસપ.

જનનતનરરખ : 16/11/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રપજગગર થપથનપજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રપજગગર સસજલબસન થપથનપજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2125ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગસડ પસરનનપઈલ 

રહનન

અગસજ 7 6 17 30 8 8 11 C127 57 68

ગણણત 6 6 15 27 7 7 12 C126 53 57.33

વવજપન અનસ નહકકનગલગજ 6 6 10 22 7 7 11 C225 47 2.67

ગકજરપતત 7 7 17 31 8 8 15 B231 62 46.67

હહનનડ 7 7 15 29 7 7 17 C131 60 24

સપમપજજન વવજપન 8 8 20 36 9 8 14 B231 67 46.67

સથસકસત 6 6 18 30 7 7 20 B234 64 70.67

કકલ ગકણ : 205 46.75હપજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 205 410

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનગપથમ સત નપ વનનરશનગવવષય ગસડ ગસડ

સવપસસય અનસ શપ. વશ. 1. આસનમપથ નહવહત આસન સપરડ રડતસ નરહ છસ. 2. ફનબબલનત રમતમપથ આકમન 

રમત સપરડ રડતસ રમત શનહ છસ.

1. એનપગતપ લપથબપ સમય સ કધત જળવત શનહ છસ. B+ A

ણચતનળપ 1. કકનરતત આનપરગ સપરપ નગરહ છસ. 2. બતજ નસ જગઈનસ ણચત સપરક નગરહ છસ. 3. 

મપનડનપમ થત ફળગ સપરપ બનપવસ છસ.

1. મમણલનતપથત શસષષ રહખપથનન નરહ છસ. C B

પશકપપલન અનસ ડહરડ વવજપન 1. ભસસનસ નગતપથ આવડહ છસ.

 2. ધપસચપરપનત ઓળખ સપરડ રડતસ નરડ શનહ છસ.

1.  ગમપણનત સવસછતપ વવશસ જણસ છસ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનગપથમ સત નપ વનનરશનગવવષય

રમત-ગમત 1. નબડડનત રમતનકથ પથચનપયર નરવપમપથ વનપ કણતપ ધરપવસ છસ. 2. નપનપ છગડ રગપસ છસ. અનસ 

તસનત સપરડ મપવજત નરહ છસ.

1. વનશપન સપરડ રડતસ તપનડ શનહ છસ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનગપથમ સત નપ વનનરશનગવવષય

સપથસકસવતન પવ સવતઓ 1. રપષષ પતયસનત પસમ ભપવનપ જગવપ મળસ છસ. 2. શબન ભથડગળ સપરક ધરપવસ છસ.1. સપહહજતયન પવ સવતઓમપથ સહકય ભપગ લસ છસ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનગપથમ સત નપ વનનરશનગવવષય

જવન નમશલયગ 1. નપવય અનસ ગદ વપથચન નરડ શનહ છસ. 2. સમયરહખપ સપરડ રડતસ નગરડ શનહ છસ. 3. ઉચચ 

નકપનત વવચપહરન કમતપ નહળવસ છસ.

1. પશનપ વનવપરણ મપનહનપથ વવવવધ પપસપથ તથપ યકકકત-પયકકકતનત સમજ નહળવસલ છસ.

મકલયગ 1. સમપજ અનસ શપળપનપ નપયરમપથ સતત જગડપય છસ. 2. નરહન ધમર પતયસ સહહષષકતપનત ભપવનપ 

ધરપવસ છસ. 3. સવચછતપ અણભયપનમપથ સથપ કણર સહનપર આપસ છસ.

1. રસતપમપથ મળસલ વસસ ક શપળપએ જમપ નરપવસ છસ.

વલણગ 1. વશકનગ પતયસ મપન ધરપવસ છસ. 2. શપળપનપ નપયરમપથ સતત જગડપય છસ. 3. સમપજ અનસ 

શપળપનપ નપયરમપથ સતત જગડપય છસ.

1. પયપરવરણ સપથસ આતમતય સથબથધ ધરપવસ છસ.

વગર વશકનનત સહડ આચપયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 10

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9898132520સરનનમમન : નહહરનગર, ટહકરર, ડડસર.

જનનતનરરખ : 25/02/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મરજરરણર ગગગરરરમ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મરજરરણર જગદડશકકમરર ગગગરરરમ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2126ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટરઈલ 

રહનક

અગગજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણત 5 6 12 23 6 7 11 C224 47 12

વવજરન અનગ ટહકકનનલનજ 6 6 11 23 7 7 13 C227 50 20

ગકજરરતત 6 6 17 29 7 7 12 C126 55 8

હહનદડ 7 7 12 26 7 7 11 C125 51 0

સરમરજજક વવજરન 8 9 19 36 6 9 10 B225 61 9.33

સગસકસત 6 6 13 25 7 7 18 C132 57 13.33

કકલ ગકણ : 190 5.19હરજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 183 373

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશકનપથમ સત નર વનદરશકનવવષય ગગડ ગગડ

સવરસસય અનગ શર. વશ. 1. યનગ મરટહ અનયનગ પનતસરહન આપગ છગ. 2. હકયરઓમરગ જયનવત તરટકનત હકયર 

સરરડ રડતગ કરહ છગ.

1. ઝડપથત ખસવર-દનડવરનત કમતર ધરરવગ છગ. B+ B+

ણચતકળર 1. રહખરકન સકગદર કરહ છગ. 2. ગનઠવણત ખ કબજ સરરડ કરડ શકહ છગ. 3. વવષયનગ તરત 

સમજ સરરક દનરડ શકહ છગ.

1. મમણલકતરથત શગષઠ રહખરગકન કરહ છગ. C C

પશકપરલન અનગ ડહરડ વવજરન 1. ખરણદરણથત પહરણચત છગ.

 2. ધરસચરરરનત ઉપયનણગતર વવશગ જણગ છગ.

1. ગમરણમરગ પશકઓનગ કહવત રડતગ રરખવર તગ જણગ છગ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશકનપથમ સત નર વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શતલતરનત કમતર ધરરવગ છગ. 2. કબડડનત રમતમરગ કસવતમ શરસનશરસ સરરડ રડતગ 

લઈ શકહ છગ.

1. વનશરન સરરડ રડતગ તરકડ શકહ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશકનપથમ સત નર વનદરશકનવવષય

સરગસકસવતક પવ સવતઓ 1. વવશરળ શબદ ભગડનળ ધરરવત શકહ છગ. 2. ગરડબ વવદરથરનગ મદદરપ થવર મફત-પકસતકન 

બકક બબકમરગ જમર કરડ.

1. સહનશતલતરનત કમતર ધરરવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશકનપથમ સત નર વનદરશકનવવષય

જવન કમશલયન 1. હકરરરતમક ટડકર હટપપણત કરહ છગ. 2. સમરજસગવરનત ભરવનર કહળવગ છગ. 3. શરળરનત 

આસપરસનરગ વવસતરરનમરગ જ ગત કનરશક દવરઓનન છગટકરવ કરડ, સમરજસગવરનત ભરવનર કહળવગ 

છગ.

1. પહરણરમનત સજગતર સરથગ આવત લરગણતઓનન જવરબ આપગ તથર સભરનતર કહળવગલ 

છગ.

મકલયન 1. સવયગ વશસત પરળગ છગ. 2. વનખરલસતર, વનપકણતર અનગ સમય પરલનતર છગ. 3. વશસતનકગ 

પરલન કરહ છગ.

1. સવયગ વશસત પરળગ છગ અનગ બતજનગ વશસતમરગ રહહવરનત સ કચનર આપગ છગ.

વલણન 1. શરળરનત સગપવતનગ સરરડ રડતગ જળવણત કરહ છગ. 2. વનયવમતતર અનગ સવગયવશસતનકગ વલણ 

ધરરવગ છગ. 3. શરળરનર વનયમનનકગ પરલન ચકસતપણગ કરહ છગ.

1. અધયયનનત પહકયરમરગ હકરરરતમક વલણ ધરરવગ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચરયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 11

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9974873231સરનનમમન : ડડસસ શશવનગર ચસર રસસસ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 15/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : બસરરટ જયયશસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બસરરટ દશરથભસઇ જયયશસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2127ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 15 27 7 7 10 C124 51 18.67

ગણણસ 6 6 14 26 7 7 13 C127 53 57.33

શવજસન અનગ ટરકકનરલરજ 6 6 16 28 6 7 13 C126 54 50.67

ગકજરસસત 6 6 16 28 7 7 15 C129 57 13.33

હહનદડ 7 7 15 29 7 7 19 B233 62 40

સસમસજજન શવજસન 7 7 19 33 7 8 12 C127 60 4

સયસકસસ 6 6 17 29 7 7 18 B232 61 44

કકલ ગકણ : 200 24.68હસજરડ : 229 / 218 કકલ ગકણ : 198 398

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનદરશનરપથમ સત નસ શનદરશનરશવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. શશ. 1. નબડડનત રમસમસય કસશતમ શસસરચચવસસ પદશસ ખ કબ સસરડ રડસગ નરડ શનર ચગ. 2. 

નબડડ રમસનકય પયચનસયર નરવસમસય શનપકણસસ ધરસવગ ચગ.

1. વવજસશનન દષષટનરણ રસખગ ચગ. B+ B+

ણચતનળસ 1. રરખસયનન સપષટ અનગ સકયદર નરર ચગ. 2. અવલરનનશકકસ ખ કબ જ સસરડ ચગ. 3. 

રયગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ ચગ.

1. શસળસનસ નરહટસ બરડર પર ણચતર મ કનડ શસળસ સકશરભનમસય મદદ નરર ચગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ શવજસન 1. ધસસચસરસનત ઉપયરણગસસ જણગ ચગ.

 2. પશકઓનત સસરસયભસળ રસખત શનર ચગ.

1. ઋતકઓમસય પશકઓનગ નરવત રડસગ સસચવવસ સગ જણગ ચગ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનદરશનરપથમ સત નસ શનદરશનરશવષય

રમસ-ગમસ 1. ખર-ખરનત રમસમસય પલટડઓ સસરડ મસરડ શનર ચગ. 2. સસસઈનર વડર સસરર નટ લગસવત શનર 

ચગ.

1. પગબદલમસય પરસસનકય સમસરલન સસરકય લસવત શનર ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનદરશનરપથમ સત નસ શનદરશનરશવષય

સસયસકસશસન પવ સશસઓ 1. આરરહ અવરરહ સસથગ ગસન નરડ શનર ચગ. 2. મમણલન શવચસરર લખત શનર ચગ.1. રમસગમસ નસયરકમમસય ભસગ લગવસ સસસ સતપર રહર ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનદરશનરપથમ સત નસ શનદરશનરશવષય

જવન નમશલયર 1. હસવભસવ સસથગ સથસ યરગય રડસગ શબદરનર ઉપયરગ નરડ શવનયસસથત જવસબ આપગ ચગ. 2. 

દરરન ભસષસમસય લખસયગલ નર બરલસયગલ (ગદ, પદ, નસટનર) સસહહતયનત નદર નરર ચગ. 3. 

સવચચસસ અણભયસન અસગરસ વગરખયડર અનગ શસળસ-સફસઈ પવ સશતમસય હયમગશસ આગળ પડસર 

ભસગ લગ ચગ

1. શસળસનકસએ/જજલલસનકસએ/રસજયનકસએ કસયરકમરનકય આયરજન નરવસનત કમસસ ધરસવગ 

ચગ.

મકલયર 1. કકદરસત હરનસરસ વખસગ અસરગસસરનગ મદદરપ થસય ચગ. 2. કકદરસત સયસસધનરનસ જસન 

અનગ સયવધરન મસટર પયતનશતલ રહર ચગ. 3. નસનસનત દડનરડનગ વગરનસયરમસય મદદ નરર ચગ.

1. વગરનસ શવદસથરઓ પતયગ સહનસરનત ભસવનસ ધરસવગ ચગ.

વલણર 1. શસળસનસ શનયમરનકય પસલન નરવસમસય ખ કબ શનયશમસ બનગ ચગ. 2.  શસરડહરન રડસગ નબળસ 

શવદસથરઓનગ મદદરપ થવસનત ભસવનસ ધરસવગ ચગ. 3. પયસરવરણ સસથગ આતમતય સયબયધ 

ધરસવગ ચગ.

1. યરગય હદશસનત ટડનસ-હટપપણ નરડ શનર ચગ.

વગર શશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 12

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9428627357સરનનમમન : દવવ બબબબલબલ ડડસબ, સરગમ બબગલગઝ, ડડસબ.

જનનતનરરખ : 27/05/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : દવવ બબબબલબલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : દવવ નરરશકબમબર બબબબલબલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2130ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કબલ

(૧૦૦%)

ગવડ પસરનનબઈલ 

રરનન

અગવજ 6 6 16 28 7 7 11 C125 53 37.33

ગણણત 6 6 19 31 8 9 11 C128 59 84

વવજબન અનવ નરકકનગલગજ 6 6 19 31 8 8 13 C129 60 80

ગબજરબતત 6 6 16 28 7 7 16 C130 58 24

હહનદડ 7 7 15 29 7 7 21 B235 64 48

સબમબજજન વવજબન 8 8 20 36 7 9 14 B230 66 42.67

સબસકસત 6 6 18 30 7 7 17 B231 61 44

કબલ ગબણ : 213 62.34હબજરડ : 229 / 221 કબલ ગબણ : 208 421

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશનગપથમ સત નબ વનદરશનગવવષય ગવડ ગવડ

સવબસસય અનવ શબ. વશ. 1. જબદડ જબદડ રબષષડય અનવ આતરરબષષડય રમતગનબ ફગનગગબફસ સમબચબરપતગમબબથત 

લઈ નગહનસ બગડર પર મ કનર છવ. 2. ખગ-ખગનત રમતમબબ જજમવનન ખગ વધબ સબરડ રડતવ 

રમત શનર છવ.

1. ખવલબડડ અનય ખવલબડડ સબથવ સબમવળ સબબધત શનર છવ. B+ B+

ણચતનળબ 1. આઉનલબઈન આપવબમબબ એનબગતબ દરખબય છવ. 2. ણચત પદશરનગનત અવબરનવબર 

મબલબનબત લવ છવ. 3. પદબથરણચતનત સમજ સબરડ છવ.

1. રગજબરગજ બનતબ પસબગગનવ આનબરવબનત સમજ સબરડ છવ. C B

પશબપબલન અનવ ડરરડ વવજબન 1. ગગચરગમબબ પશબઓનવ નરવત રડતવ ઉછવર નરડ શનબય તવ જણવ છવ.

 2. ધબસચબરબનત ઓળખ સબરડ રડતવ નરડ શનર છવ.

1. ગગચરગથત મબહહતગબર છવ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશનગપથમ સત નબ વનદરશનગવવષય

રમત-ગમત 1. સષબઈનર વડર સબરગ નન લગબવત શનર છવ. 2. ફનબગલનત રમતમબબ આકમણ રડતવ રમત શનર 

છવ.

1. સષબઈનર વડર સબરગ નન લગબવત શનર છવ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશનગપથમ સત નબ વનદરશનગવવષય

સબબસકસવતન પવ સવતઓ 1. અલબનબરડન શબદગનગ ઉપયગગ નરડ શનર છવ. 2. દરરન ધમર પતયવ સહહષષબતબનત ભબવનબ 

ધરબવવ છવ.

1. શબળબમબબ દરરન વવદબથરઓનત સબથવ સહનબરથત વતર છવ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશનગપથમ સત નબ વનદરશનગવવષય

જવન નકશલયગ 1. પહરણબમનત સજગતબ સબથવ આવત લબગણતઓનગ જવબબ આપવ તથબ સભબનતબ નરળવવલ 

છવ. 2. બતજનત લબગણતઓનવ ઓળખવ છવ, વબચબ આપવ છવ તથબ અસરનબરન રડતવ તવનગ જવબબ 

આપત શનર છવ. 3. સહકયપણવ સબબભળડ, તવનવ યબદ રબખવ છવ.

1. ઉચચ નકબનત વવચબહરન કમતબ (HOTS) નરળવવલ છવ.

મબલયગ 1. કબદરતત હગનબરત વખતવ અસરગસતગનવ મદદરપ થબય છવ. 2. વ સદ વયહનતનવ રગડ કગસ 

નરબવવબમબબ મદદ નરર છવ. 3. શવકણણન સબધનગનત જળવણત મબનર નબળજ લવ છવ.

1. વશસતનબબ પબલન નરર છવ.

વલણગ 1. વવશબબધબતવનત ઉતમ ભબવનબ ધરબવવ છવ. 2.  શબરડહરન રડતવ નબળબ વવદબથરઓનવ મદદરપ 

થવબનત ભબવનબ ધરબવવ છવ. 3. તબદબ રસત શબળબનડય જબસસબનબબ વનદશરન નરડ શનર છવ.

1. શબળબનબ વનયમગનબબ પબલન નરવબમબબ ખ કબ વનયવમત બનવ છવ.

વગર વશકનનત સહડ આચબયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 13

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9558027557સરનનમમન : નહહરનગર નન બબજજમબમ, ડડસબ.

જનનતનરરખ : 10/06/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : બબરરટ રમમશભબઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બબરરટ પબયલબમન રમમશભબઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2131ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કજલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનટબઈલ 

રહનન

અગમજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણત 5 6 12 23 7 7 11 C225 48 20

વવજબન અનમ ટહકકનરલરજ 6 6 15 27 6 7 12 C125 52 37.33

ગજજરબતન 6 6 17 29 7 7 14 C128 57 13.33

હહનનડ 7 7 17 31 7 7 16 B230 61 32

સબમબજજન વવજબન 8 7 16 31 7 8 14 C129 60 4

સમસકસત 6 6 15 27 7 7 17 C131 58 18.67

કજલ ગજણ : 196 18.18હબજરડ : 229 / 219 કજલ ગજણ : 192 388

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનનરશનરપથમ સત નબ વનનરશનરવવષય ગમડ ગમડ

સવબસસય અનમ શબ. વશ. 1. ખર-ખરનન રમતમબમ ખર સબરડ રડતમ આપન શનહ છમ. 2. નબડડનન રમતમબમ કસવતમ 

શબસરચછવબસ પદવત ખ કબ સબરડ રડતમ નરડ શનહ છમ.

1. સ કયરનમસનબર સરળતબથન નરડ શનહ છમ. B+ B+

ણચતનળબ 1. આનબરનન સમજ સબરડ છમ. 2. સવચછતબ ખ કબજ સબરડ નહખબય છમ. 3. છબયબ-પનબશ 

નશબરવન શનહ છમ.

1. ણચત નરરવબમબમ રસ લમ છમ. B B

પશજપબલન અનમ ડહરડ વવજબન 1. ખબણનબમ પમબણ વવશમ જણમ છમ.

 2. દકધનબ ઉપયરગ વવશમ જણમ છમ.

1. ખબતરરથન મબહહતગબર છમ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનનરશનરપથમ સત નબ વનનરશનરવવષય

રમત-ગમત 1. હનકગ નવર નરવબમબમ વનપ કણતબ ધરબવમ છમ. 2. પયબરવરણનન જળવણનનન પદવતઓનન 

જણનબરડ સબરડ છમ.

1. નબડડનન રમતમબમ ઘમરર સબરડ રડતમ તરડડ શનહ છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનનરશનરપથમ સત નબ વનનરશનરવવષય

સબમસકસવતન પવ સવતઓ 1. જજનબ જજનબ ણચહનર ઉપયરગ નરડ શનહ છમ. 2. હબથનન જજનડજજનડ હરનતર દબરબ અસરનબરન 

રડતમ વગબડડ શનહ છમ.

1. ગમતબ સવરપ નહ પનબરનજમ સપષટડનરણ નરવબનર પયતન નરહ છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનનરશનરપથમ સત નબ વનનરશનરવવષય

જવન નકશલયર 1. પરતબનન નબળબઈ તથબ શકકતનમ ઓળખવબનર પયતન નરહ છમ. 2. પરતબનન તબણ-ણચકતબનબમ 

નબરણર તથબ અસરરનમ જણવબનર પયતન નરહ છમ. 3. 

શબળબનકબએ/જજલલબનકબએ/રબજયનકબએ કબયરકમરનજમ આયરજન નરવબનન કમતબ ધરબવમ છમ.

1. નરહન ભબષબમબમ લખબયમલ નહ બરલબયમલ (ગદ, પદ, નબટનર) સબહહતયનન નનર નરહ છમ.

મજલયર 1. વશકણ તથબ આચબયર પતયમ આનરભબવ ધરબવમ છમ. 2. નનવતનતબનજમ મ કલય ધરબવમ છમ. 3. 

નમત સતવનબ ગજણર રહહલબ છમ.

1. પબમબણણનતબ અનમ મનતનભબવનબ નહળવમ છમ.

વલણર 1. વશકન તથબ વવદબથરઓ પતયમય નમતબથન વતર છમ. 2. નમત સતવનબ ગજણર ધરબવમ છમ. 3. 

સનબરબતમન ટડનબ-હટપપણ નરહ છમ.

1. વગરનન અનર/બહબર નરહન વખતમ વશકન પતયમ મબન નશબરવમ છમ.

વગર વશકનનન સહડ આચબયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 14

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998894571સરનનમમન : ડડસસ વસડડ રરડ, ટટકરસ, પસણણનણ ટસટકડનણ બસજજમસટ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 29/09/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ઠસકરર નસનજભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ઠસકરર મનણષકજમસર નસનજભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2132ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કજલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 19 31 7 7 13 C127 58 72

ગણણત 5 6 11 22 7 7 9 C223 45 0

વવજસન અનગ ટટકકનરલરજ 6 6 13 25 7 7 12 C126 51 30.67

ગજજરસતણ 6 6 17 29 7 7 17 C131 60 34.67

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 22 B236 68 73.33

સસમસજજક વવજસન 8 7 17 32 7 9 15 B231 63 17.33

સટસકસત 6 6 17 29 7 7 19 B233 62 57.33

કજલ ગજણ : 200 40.26હસજરડ : 229 / 221 કજલ ગજણ : 207 407

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. કબડડનણ રમતમસટ કસવતમ શસસરચચવસસ પદવત ખ કબ સસરડ રડતગ કરડ શકટ ચગ. 2. 

અનડર 19મસટ વવલણબવલ સપરસરમસટ નગશનલ કકસએ વવજતસ થયગલ ચગ.

1. ખગલસડડ અનય ખગલસડડ સસથગ સજમગળ સસટરણ શકટ ચગ. B+ B+

ણચતકળસ 1. વવષયનગ અનજરપ રટગરનજટ જસન સસરજટ ચગ. 2. રટગરનણ મગળવણણ કરડ શકટ ચગ. 3. 

વવષયનગ અનજરપ ણચત નરરવસ પયતન કરટ ચગ.

1. અકરરનગ યરગય મરરડ આપણનગ સરસ અકરલગખન કરડ શકટ ચગ. B B

પશજપસલન અનગ ડટરડ વવજસન 1. રસસચસરસનણ ઓળખ સસરડ રડતગ કરડ શકટ ચગ.

 2. ખગતણનણ બનસવટર વવશગ જણગ ચગ.

1. સ કકસચસરસ અનગ લણલસચસરસનર કટવણ રડતગ ઉપયરગ કરવર તગ જણગ ચગ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથણ ખસવસ-નરડવસનણ કમતસ રરસવગ ચગ. 2. સટઘભસવનસ જરવસ મળગ ચગ.1. હકકગ કવર કરવસમસટ વનપ કણતસ રરસવગ ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

સસટસકસવતક પવ સવતઓ 1. યરગય હસવ ભસવ સસથગ ગસન કરડ શકટ ચગ. 2. સજવસચય અનગ સપષટ અકરરએ લખણ શકટ ચગ.1. કરઈ ચરકસ રમતમસટ ચરકસ બજદદનજટ પનશરન કરડ શકટ ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

જવન કકશલયર 1. ટકકડડમસટ કસમ કરવસનણ આવડત અનગ સહકસરનણ ભસવનસ રરસવગ ચગ. 2. મજક પણ કરડ 

શકટ ચગ અનગ રડડ પણ શકટ ચગ. 3. નરટક ભસષસમસટ લખસયગલ કટ બરલસયગલ (ગદ, પદ, નસટકર) 

સસહહતયનણ કનર કરટ ચગ.

1. કસમ કરવસનણ આવડત અનગ સહકસર રરસવગ ચગ.

મજલયર 1. નરટક રમર પતયગ સમસનતસનર ભસવ રરસવગ ચગ. 2. પરતસનણ જતમસટ સજખ શરરવસનણ કમતસ 

રરસવગ ચગ. 3. વવશસનણયતસનણ ભસવનસ રરસવગ ચગ.

1. શસળસનસ કસયરમસટ સતત જરડસય ચગ.

વલણર 1. સહધયસયણ સસથગ હળડમળડનગ રહટવસનજટ વલણ રરસવગ ચગ. 2. મસત સભ કવમ અનગ નટશ પતયગ 

હકસરસતમક વલણ રરસવગ ચગ. 3. પયસરવરણનણ જળવણણમસટ મનનરપ બનગ ચગ.

1. સહ-અધયસયણ સસથગ અસરકસરક રડતગ પવતહકયસ કરટ ચગ.

વગર વશકકનણ સહડ આચસયરનણ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 15

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998367525સરનનમમન : શશકર ભગવવન નવશ મશદદરનન પવછળ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 16/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મવજરવણવ દદનનશભવઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મવજરવણવ અજતકકમવર દદનનશભવઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2133ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગનડ પસરનનવઈલ 

રરનક

અગનજ 6 6 16 28 7 7 14 C128 56 62.67

ગણણત 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 29.33

વવજવન અનન નરકકનનલનજ 6 6 14 26 7 7 10 C224 50 20

ગકજરવતન 6 6 19 31 7 7 15 C129 60 34.67

દહનદડ 7 7 12 26 7 7 18 C132 58 10.67

સવમવજજક વવજવન 8 9 18 35 7 8 14 B229 64 26.67

સશસકસત 6 6 18 30 7 7 17 B231 61 44

કકલ ગકણ : 203 28.57હવજરડ : 229 / 219 કકલ ગકણ : 196 399

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય ગનડ ગનડ

સવવસસય અનન શવ. વશ. 1. જકદડ જકદડ રવષષડય અનન આતરરવષષડય રમતનનવ ફનનનગવફસ સમવચવરપતનમવશથન 

લઈ નનદનસ બનડર પર મ કકર છન. 2. સશઘભવવનવ જનવવ મળન છન.

1. સશઘભવવનવ જનવવ મળન છન. B+ B+

ણચતકળવ 1. બનજનકશ ણચત જનઈ દનરવવનન પયતન કરર છન. 2. રશગનથન છવયવ-પકવશ દશવરવન 

શકર છન. 3. કકદરતન દશય સરસ રડતન દનરડ શકર છન.

1. રશગનનન મનળવણન કરડ શકર છન. C B

પશકપવલન અનન ડરરડ વવજવન 1. ધવસચવરવ વવશન જણન છન.

 2. પશકઓનન સવરસશભવળ સવરડ રડતન રવખન શકર છન.

1. નવજત પશકઓનન કરવન રડતન સવચવવવ તન જણન છન. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમવશ અવતમ સમય સ કધન ધધયર જળવન રવખન છન. 2. વનશવન સવરડ રડતન તવકડ 

શકર છન.

1. ઝડપથન રન દનડડ શકર છન

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

સવશસકસવતક પવ સવતઓ 1. અકરન પરથન શબદન બનવવન શકર છન. 2. ભવષવમવશ વવશનષ જવન ધરવવન છન.1. યનગય વવચવરનનન રજક કરડ શકર છન.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. નનત સતવનવશ ગકણ રહરલવ છન. 2. સવચન વવતનન નનડરતવથન રજકઆત કરડ શકર છન. 3. 

ખનલદદલનનવ ગકણનન સવનકવરર છન.

1. કવવય અનન ગદ વવશચન કરડ શકર છન.

મકલયન 1. શવળવનન વમલકતનન કનઈ વવદવથર નકકસવન કરર તનનન અનકવવન છન. 2. અધનન રસતન 

ઓળશગવવમવશ મદદરપ થવય છન. 3. ગરડબ વવદવથરઓનન મદદરપ થવવ મફત પકસતકન 

બકકબનનકમવશ જમવ કરવવન છન.

1. સશગઠનનન ભવવનવનકશ મ કલય ધરવવન છન.

વલણન 1. પયવરવરણ સવથન આતમનય સશબશધ ધરવવન છન. 2. રવષષડય તહરવવરનનન ઉજવણન અનન 

આયનજનમવશ સદકય ભવગ લન છન. 3. પનતવનવ મવતવ-વપતવ તથવ દવદવ-દવદડનન મદદરપ 

થવવનકશ વલણ ધરવવન છન.

1. જકથમવશ પનતવનવ વવચવરન તથવ મશતવયનનન અણભવયકકત કરડ શકર છન.

વગર વશકકનન સહડ આચવયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 16

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998273837સરનનમમન : નહહરનગર પપછળ, બપહણ વપસ, ડડસપ.

જનનતનરરખ : 25/12/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રપજગગર ફરશશરપમ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રપજગગર સશમમતપબબન ફરશશરપમ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2134ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

મવષય કશલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનપઈલ 

રહનન

અગબજ 6 6 16 28 7 7 13 C127 55 57.33

ગણણત 5 6 18 29 8 7 10 C125 54 65.33

મવજપન અનબ નહકકનગલગજ 7 7 18 32 7 7 14 C128 60 80

ગશજરપતત 6 6 15 27 7 7 16 C130 57 13.33

હહનનડ 7 7 11 25 7 7 20 C134 59 18.67

સપમપજજન મવજપન 8 8 22 38 7 8 15 B230 68 53.33

સસસકસત 6 6 15 27 7 7 17 C131 58 18.67

કશલ ગશણ : 206 48.05હપજરડ : 229 / 222 કશલ ગશણ : 205 411

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદમતય સત નપ મનનરશનગપથમ સત નપ મનનરશનગમવષય ગબડ ગબડ

સવપસસય અનબ શપ. મશ. 1. યગગ મપનહ અનયનબ પગતસપહહત નરહ છબ. 2. ફહનદકરમપસ ગમત સપરડ રડતબ લપવત શનહ 

છબ.

1. પસચનપ મનણરયનગ આનર નરહ છબ. B+ A

ણચતનળપ 1. રસગ પસસનગત સપરડ છબ. 2. રસગ નપયર સપરડ રડતબ નરહ છબ. 3. ણચત નગરવપમપસ રસ 

લબ છબ.

1. ણચત નગરવપમપસ રસ લબ છબ. C B

પશશપપલન અનબ ડહરડ મવજપન 1. ખપણનપણથત પહરણચત છબ.

 2. પશશઓનબ ઓળખત શનહ છબ.

1. પશશઓનબ ઓળખત શનહ છબ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદમતય સત નપ મનનરશનગપથમ સત નપ મનનરશનગમવષય

રમત-ગમત 1. સસપઈનર વડહ સપરગ નન લગપવત શનહ છબ. 2. સસપઈનર વડહ હરવસર શગન લગપવત શનહ છબ.1. હકનહનનત રમતમપસ આકમન બબનટગ નરડ શનહ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદમતય સત નપ મનનરશનગપથમ સત નપ મનનરશનગમવષય

સપસસકસમતન પવ સમતઓ 1. સવચછતપ અણભયપનમપસ પવ સમતમય રહહ છબ. 2. મમણલન મવચપરગ રજક નરડ શનહ છબ.1. ગમતપ સવરપ નહ પનપરનશસ સપષનડનરણ નરવપનગ પયતન નરહ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદમતય સત નપ મનનરશનગપથમ સત નપ મનનરશનગમવષય

જવન નમશલયગ 1. વગરખસડમપસ પગતપનત રડતબ તતયપર નરહલપ ચપનરસ લગપવબ છબ. 2. પપણત બચપવગ', 'વ સકગ 

બચપવગ', જવપ અણભયપન અતગરત શબરડનડઠ નબત સતવ પ કરશસ પપડહ છબ. 3. NCC, NSS મપસ સહકય 

ભપગ લઈ, રપષસડય ભપવનપનશસ મ કલય નહળવબલ છબ.

1. હપવભપવ સપથબ મવનમતપથત જવપબ આપબ છબ.

મશલયગ 1. પપમપણણનતપ તથપ મતતતભપવનપનશસ શબષઠ પનશરન જગવપ મળબ છબ. 2. મશકન તથપ મવદપથરઓ 

પતયબ નમતપથત વતર છબ. 3. નપનપ ભપઈ-બહહનનબ અભયપસનપયરમપસ મનન નરહ છબ.

1. સમપજ અનબ શપળપનપ નપયરમપસ સતત જગડપય છબ.

વલણગ 1. સવયસ મશસત પપળબ છબ. અનબ બતજનબ મશસતમપસ રહહવપનત સ કચનપ આપબ છબ. 2. મપત સભ કમમ, નહશ 

પતયબ હનપરપતમન ભપવનપ ધરપવબ છબ. 3. સહપધયપયત પતયબ હસમબશપ સહપયરપ બનબ છબ.

1. જકથ તથપ વગરનપ મવદપથરઓનબ પબરણપરપ થપય તબવશસ વતરન નરહ છબ.

વગર મશકનનત સહડ આચપયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 17

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9924346931સરનનમમન : શશવનગર ચચર રસસચ, ડડસચ.

જનનતનરરખ : 14/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : હરરજન અનચજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : હરરજન કમલલશભચઇ અનચજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2135ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગલડ પસરનનચઈલ 

રરનક

અગલજ 6 6 13 25 7 7 8 C222 47 0

ગણણસ 7 7 13 27 6 7 7 C220 47 12

શવજચન અનલ નરકકનનલનજ 7 7 14 28 7 7 14 C128 56 65.33

ગકજરચસત 6 6 17 29 7 7 13 C127 56 10.67

રહનનડ 7 7 11 25 7 7 17 C131 56 5.33

સચમચજજક શવજચન 8 7 20 35 7 8 12 B227 62 13.33

સસસકસસ 6 6 17 29 7 7 15 C129 58 18.67

કકલ ગકણ : 198 10.39હચજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 184 382

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય ગલડ ગલડ

સવચસસય અનલ શચ. શશ. 1. કડયચઓનન જલનલસત સચરડ રડસલ કરર છલ. 2. પસચનચ શનણરયનનન આનર કરર છલ.1. સચકચસનકસ શનનશરન કરડ બસચવલ છલ. B+ B+

ણચતકળચ 1. રસગ પસસનગત સચરડ છલ. 2. ણચત નનરવચમચસ રસ લલ છલ. 3. ભચસણચતમચસ રસગપ કરણત 

સચરડ રડસલ કરડ શકર છલ.

1. નડવચસળડનત સળડઓનન ઉપયનગ કરડ સરસ ણચત બનચવત શકર છલ. B B

પશકપચલન અનલ ડરરડ શવજચન 1. ફફન કચઢવચનત મચરહસત જણલ છલ.

 2. દકધનચ ઉપયનગ શવશલ જણલ છલ.

1. પશકઓનત સચરસસભચળ રચખત શકર છલ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

રમસ-ગમસ 1. કબડડનત રમસમચસ ઘલરન સચરડ રડસલ સનડડ શકર છલ. 2. સચકચસનકસ શનનશરન, ટકકચગચળચમચસ 

શકકસનકસ સસપચનન કરડ બસચવલ છલ.

1. રકકરનનત રમસમચસ આકમક બલનટગ કરડ શકર છલ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

સચસસકસશસક પવ સશસઓ 1. સચરચ અકરર લખત શકર છલ. 2. યનગય શવચચરનનલ રજક કરડ શકર છલ.1. ભચષચમચસ સકવચચય અકર ધરચવલ છલ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

જવન કકશલયન 1. સમચનસચનત ભચવનચનકસ મ કલય ધરચવલ છલ. 2. સમચજસલવચનત ભચવનચ કરળવલ છલ. 3. 

શનબસધલલખન, નકશચપ કશસર અનલ પયનગપનથતમચસ સવચછસચપ કવરક કચયર કરડ શકર છલ.

1. હકચરચતમક નડકચ રનપપણત કરર છલ.

મકલયન 1. શશકક પતયલ આનરભચવ ધરચવલ છલ. 2. વગરકચયરમચસ બતજનલ મનન કરર છલ. 3. રસસચમચસ 

મળલ લ વસસ ક શચળચએ જમચ કરચવલ છલ.

1. જવનયચનત ભચવનચ કરળવવચ પલરચય છલ.

વલણન 1. શનયશમસસચ અનલ સમયનકસ વલણ છલ. 2. શશકકનનન આનર જળવલ છલ. મનનરપ થવચનત 

ભચવનચ રચખલ છલ. 3. કકનરસત આફસ સમયલ સમચજનલ મનનરપ થચય છલ.

1. શવશવધ પકચરનત અસમચનસચ જવત કર, કમસચ, ધચશમરક મચનયસચ, જશસ, સસસકસશસ નરરકનલ 

મચન-સનમચન આપલ છલ.

વગર શશકકનત સહડ આચચયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 18

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9558792273સરનનમમન : ડડસસ વસડડ રરડ, રસજ મસસલસ સસમમ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 12/11/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : જરષષ ભમમસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : જરષષ મહહશકકમસર ભમમસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2136ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનસઈલ 

રહનન

અગમજ 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 10.67

ગણણત 7 6 10 23 7 7 15 C129 52 44

વવજસન અનમ નહકકનરલરજ 6 6 12 24 6 7 13 C226 50 20

ગકજરસતષ 6 6 17 29 7 7 16 C130 59 26.67

હહનનડ 7 7 13 27 7 7 24 B238 65 52

સસમસજજન વવજસન 8 9 18 35 7 9 11 B227 62 13.33

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 16 B230 61 44

કકલ ગકણ : 196 28.57હસજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 203 399

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય ગમડ ગમડ

સવસસસય અનમ શસ. વશ. 1. આસન મસનહ અનય નમ પરતસસહન આપમ છમ. 2. નબડડ મસસ નમ ઘકનવર નકશલય 

સસરડ રડતમ નરહ છમ.

1. રમત-ગમતમસસ અવતમ સમય સ કધષ ધધયર જળવષ રસખમ છમ. B+ B+

ણચતનળસ 1. વવષય પસસનગષ સસરડ છમ. 2. રસગર સમજવસ પયતન નરહ છમ. 3. પમનસષલ સમડડગ 

સસરક છમ.

1. અકર લમખન સસરડ રડતમ નરડ શનહ છમ. C B

પશકપસલન અનમ ડહરડ વવજસન 1. ઋતકઓમસસ પશકઓનમ નહવષ રડતમ સસચવવસ તમ જણમ છમ.

 2.  ગમસણનષ સવસછતસ વવશમ જણમ છમ.

1. ધસસચસરસ વવશમ મસહહતગસર છમ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

રમત-ગમત 1. વગરનમ સવચછ રસખવસમસસ મનન નરહ છમ. 2. ખર-ખરનષ રમતમસસ જજમમનન ખર વધક સસરડ રડતમ 

રમષ શનહ છમ.

1. હકનહનમસસ બમહનટગ નરવકસ ગમમ છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. તસલ સસથમ નનમ વમલસવષનમ ગરબસ રમષ શનહ છમ. 2. સકવસચય અકરહ સવરસભર વસનયર 

લખમલસ છમ.

1. શસળસનસ નમપસઉનડમસસ વ સકસરરપણનષ પવ સવત નરહ છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

જવન નકશલયર 1. પરતસનસ પશર રજક નરડ શનહ છમ. 2. નરહનસ બરડ પર સકવસનયર લખમ છમ. 3. હસવભસવ સસથમ 

વવનમતસથષ જવસબ આપમ છમ.

1. હળડમળડનમ રહહ છમ.

મકલયર 1. પરતસનસ ભસઈ-બહહનનમ અભયસસનસયરમસસ મનન નરહ છમ. 2. નસનસનસ છરનરસનમ અભયસસમસસ 

મનન નરહ છમ. 3. વનખસલસતસ અનમ વનપ કણતસ સસથમ નસમ નરહ છમ.

1. વગરનસ નબળસ વવદસથરઓનમ ભણસવષ સહનસરનષ ભસવનસનકસ ઉતમ ઉનસહરણ પ કરકસ પસડહ છમ.

વલણર 1. સહસધયસયષ પતયમ ખમલહનલષપ કવરન વતર છમ. 2. યરગય હનશસનષ નડનસ-હનપપણ નરડ શનહ છમ. 3. 

વગરખસડ સવચછ રસખવસમસસ મનનરપ થસય છમ.

1. શસળસનસ નસયરકમર તથસ પવસવતઓમસસ વનયવમત હસજર રહહ છમ.

વગર વશકનનષ સહડ આચસયરનષ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 19

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9426581233સરનનમમન : વવડડ રરડ, રવજ મસવલવનન સવમમ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 27/12/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : જરષન વકકવજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : જરષન હસમમખભવઇ વકકવજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2138ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનવઈલ 

રરનન

અગમજ 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 10.67

ગણણક 6 6 14 26 7 7 8 C222 48 20

વવજવન અનમ નરકકનરલરજ 6 6 13 25 6 7 12 C225 50 20

ગમજરવકન 6 6 16 28 7 7 14 C128 56 10.67

હહનનડ 7 7 15 29 7 7 21 B235 64 48

સવમવજજન વવજવન 8 7 17 32 7 8 12 C127 59 1.33

સસસકસક 6 6 17 29 7 7 17 C131 60 32

કમલ ગમણ : 196 16.88હવજરડ : 229 / 220 કમલ ગમણ : 191 387

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનરપથમ સત નવ વનનરશનરવવષય ગમડ ગમડ

સવવસસય અનમ શવ. વશ. 1. આસનમવસ નરવહક આસન સવરડ રડકમ નરર છમ. 2. ફનબબલનન રમકમવસ આકમન 

રમક સવરડ રડકમ રમન શનર છમ.

1. વવદવથરમવસ ખમલહનલનનન ભવવનવ વવકસન છમ. B+ B+

ણચતનળવ 1. બરડરર નરવવમવસ કમશળ છમ. 2. રસગરનન ઓળખ સવરડ છમ. 3. રસગર સમજવવ પયતન 

નરર છમ.

1. સરનવતમનકવ સવરડ છમ. C B

પશમપવલન અનમ ડરરડ વવજવન 1. ભમસનમ નરકવસ આવડર છમ.

 2. ધવસચવરવનન ઓળખ સવરડ રડકમ નરડ શનર છમ.

1. ધવસચવરર નરનલવ પમવણમવસ આપવર કમ જણમ છમ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનરપથમ સત નવ વનનરશનરવવષય

રમક-ગમક 1. નબડડનન રમકનમસ પસચનવયર નરવવમવસ વનપ કણકવ ધરવવમ છમ. 2. નવનવ છરડ રરપમ છમ. અનમ 

કમનન સવરડ મવવજક નરર છમ.

1. વનણરય શહનકનર સવરર ઉપયરગ નરર છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનરપથમ સત નવ વનનરશનરવવષય

સવસસકસવકન પવ સવકઓ 1. રવષષ પતયમનન પમમ ભવવનવ જરવવ મળમ છમ. 2. શબન ભસડરળ સવરમ ધરવવમ છમ.1. સહનશનલકવનન કમકવ ધરવવમ છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનરપથમ સત નવ વનનરશનરવવષય

જવન નકશલયર 1. નવવય અનમ ગદ વવસચન નરડ શનર છમ. 2. સમયરરખવ સવરડ રડકમ નરરડ શનર છમ. 3. ઉચચ 

નકવનન વવચવહરન કમકવ નરળવમ છમ.

1. સમવજ કથવ શવળવનવ નવયરમવસ મનનરપ બનમ છમ.

મમલયર 1. સમવજ અનમ શવળવનવ નવયરમવસ સકક જરડવય છમ. 2. નરરન ધમર પતયમ સહહષષમકવનન ભવવનવ 

ધરવવમ છમ. 3. સવચછકવ અણભયવનમવસ સસપ કણર સહનવર આપમ છમ.

1. જવવબનવરડભરમર વકરન કથવ મનનરપ થવવનમસ વલણ ધરવવમ છમ.

વલણર 1. વશકનર પતયમ મવન ધરવવમ છમ. 2. શવળવનવ નવયરમવસ સકક જરડવય છમ. 3. શવળવમવસ 

વનયવમકકવનમસ વલણ વવનસવવરમસ છમ.

1. શવળવનવ નવયરકમરમવસ સવવવછન રડકમ યરગનવન આપમ છમ.

વગર વશકનનન સહડ આચવયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 20

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 97225664223સરનનમમન : નવજવન સસસસયટટ પસછળ, ડટસસ.

જનનતનરરખ : 01/05/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રસવળ ધરમસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રસવળ અશસકભસઇ ધરમસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2140ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રરનક

અગગજ 6 7 15 28 7 7 11 C125 53 37.33

ગણણત 8 8 13 29 7 7 10 C124 53 57.33

વવજસન અનગ ટરકકનસલસજ 6 6 15 27 7 7 8 C222 49 16

ગકજરસતત 6 6 13 25 7 7 8 C222 47 0

હહનનટ 7 7 12 26 7 7 15 C129 55 4

સસમસજજક વવજસન 7 8 18 33 8 8 11 C127 60 4

સસસકસત 6 6 15 27 7 7 13 C127 54 4

કકલ ગકણ : 195 2.6હસજરટ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 176 371

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. યસગ મસટર અનયનગ પસતસસહન આપગ છગ. 2. હકયસઓમસસ જયસવત તસટકનત હકયસ 

સસરટ રટતગ કરર છગ.

1. વનશસન સસરટ રટતગ તસકટ શકર છગ. B+ B+

ણચતકળસ 1. કકનરતત આકસરસ સસરસ નસરર છગ. 2. બતજ નગ જસઈનગ ણચત સસરક નસરર છગ. 3. 

રરખસસકન કસયર સસરક છગ.

1. આકસરસ નસરવસનત કકશળતસ સસરટ છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરટ વવજસન 1. ખસણનસણથત પહરણચત છગ.

 2. ધસસચસરસનત ઉપયસણગતસ વવશગ જણગ છગ.

1. સ કકસચસરસ વવશગ જણગ છગ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શતલતસનત કમતસ ધરસવગ છગ. 2. કબડટનત રમતમસસ કસવતમ શસસસશસસ સસરટ રટતગ 

લઈ શકર છગ.

1. કરચ સસરટ રટતગ પકડટ શકર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

સસસસકસવતક પવ સવતઓ 1. વવશસળ શબન ભસડસળ ધરસવત શકર છગ. 2. ગરટબ વવદસથરનગ મનનરપ થવસ મફત-પકસતકસ 

બકક બબકમસસ જમસ કરટ.

1. ચકસર વનરટકક તરટકર કસયર કરટ શકર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

જવન કકશલયસ 1. હકસરસતમક ટટકસ હટપપણત કરર છગ. 2. સમસજસગવસનત ભસવનસ કરળવગ છગ. 3. શસળસનત 

આસપસસનસસ વવસતસરસમસસ જ સત કનસશક નવસઓનસ છસટકસવ કરટ, સમસજસગવસનત ભસવનસ કરળવગ 

છગ.

1. ગમતસ વવષય-સસરટ રજકઆત કરર છગ.

મકલયસ 1. સવયસ વશસત પસળગ છગ. 2. વનખસલસતસ, વનપકણતસ અનગ સમય પસલનતસ છગ. 3. વશસતનકસ 

પસલન કરર છગ.

1. સસચક બસલવસનત કમતસ ધરસવગ છગ.

વલણસ 1. શસળસનત સસપવતનગ સસરટ રટતગ જળવણત કરર છગ. 2. વનયવમતતસ અનગ સવસયવશસતનકસ વલણ 

ધરસવગ છગ. 3. શસળસનસ વનયમસનકસ પસલન ચકસતપણગ કરર છગ.

1. તસદક રસત શસળસકટય જકસસસનકસ વનનશરન કરટ શકર છગ.

વગર વશકકનત સહટ આચસયરનત સહટ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 21

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9428369184સરનનમમન : નહહરનગરનન પપછળ, બપહણવપસ, ડડસપ.

જનનતનરરખ : 09/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : જજષન નરસસસહભપઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : જજષન રરનનનબબન નરસસસહભપઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2141ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

સવષય નનલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનપઈલ 

રહનન

અગબજ 8 7 19 34 9 9 11 B229 63 90.67

ગણણત 8 6 18 32 8 8 14 B230 62 89.33

સવજપન અનબ નહનકનજલજજ 6 6 26 38 8 8 12 B228 66 93.33

ગનજરપતન 8 8 24 40 9 9 20 B138 78 97.33

રહનનડ 8 8 21 37 8 8 26 B142 79 94.67

સપમપજજન સવજપન 8 9 24 41 8 9 19 B136 77 90.67

સસસનસત 7 7 20 34 8 8 18 B234 68 89.33

નનલ ગનણ : 256 94.81હપજરડ : 229 / 222 નનલ ગનણ : 237 493

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નપ સનનરશનજપથમ સત નપ સનનરશનજસવષય ગબડ ગબડ

સવપસસય અનબ શપ. સશ. 1. નબડડનન રમતમપસ નસસતમ શપસજચછવપસ પદસત ખ કબ સપરડ રડતબ નરડ શનહ છબ. 2. 

નબડડ રમતનનસ પસચનપયર નરવપમપસ સનપનણતપ ધરપવબ છબ.

1. તપનપતનનસ સનનશરન સપરડ રડતબ નરડ શનહ છબ. B+ A

ણચતનળપ 1. પનપથર ણચત સપર બનપવન શનહ છબ. 2. ણચતમપસ રસગ સનસનર રડતબ પનરડ સનહ છબ. 3. 

રસગજ સવશબનન સમજ સપરડ છબ.

1. રસગ નપયર સપરડ રડતબ નરહ છબ. B C

પશનપપલન અનબ ડહરડ સવજપન 1. ધપસચપરપનન ઉપયજણગતપ જણબ છબ.

 2. પશનઓનન સપરસસભપળ રપખન શનહ છબ.

1. પપણનનન ઉપયજણગતપ જણબ છબ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નપ સનનરશનજપથમ સત નપ સનનરશનજસવષય

રમત-ગમત 1. ખજ-ખજનન રમતમપસ પલનડઓ સપરડ મપરડ શનહ છબ. 2. સસપઈનર વડહ સપરજ નન લગપવન શનહ 

છબ.

1. એનપગતપ લપસબપ સમય સ કધન જળવન શનહ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નપ સનનરશનજપથમ સત નપ સનનરશનજસવષય

સપસસનસસતન પવ સસતઓ 1. આરજહ અવરજહ સપથબ ગપન નરડ શનહ છબ. 2. મમણલન સવચપરજ લખન શનહ છબ.1. ભપષપમપસ સનવપચય અકર ધરપવબ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નપ સનનરશનજપથમ સત નપ સનનરશનજસવષય

જવન નમશલયજ 1. હપવભપવ સપથબ તથપ યજગય રડતબ શબનજનજ ઉપયજગ નરડ સવનયતપથન જવપબ આપબ છબ. 2. 

નરહન ભપષપમપસ લખપયબલ નહ બજલપયબલ (ગદ, પદ, નપનનજ) સપરહતયનન નનર નરહ છબ. 3. 

સવચછતપ અણભયપન અતગરત વગરખસડજ અનબ શપળપ-સફપઈ પવ સસતમપસ હસમબશપ આગળ પડતજ 

ભપગ લબ છબ

1. વગરખસડમપસ નનશપવપસચન નરડ શનહ છબ.

મનલયજ 1. નનનરતન હજનપરત વખતબ અસરગસતજનબ મનનરપ થપય છબ. 2. નનનરતન સસસપધનજનપ જતન 

અનબ સસવધરન મપનહ પયતનશનલ રહહ છબ. 3. નપનપનન નડનરડનબ વગરનપયરમપસ મનન નરહ છબ.

1. સશકન તથપ સવદપથરઓ પતયબ આનર રપખબ છબ.

વલણજ 1. શપળપનપ સનયમજનનસ પપલન નરવપમપસ ખ કબ સનયસમત બનબ છબ. 2.  શપરડરરન રડતબ નબળપ 

સવદપથરઓનબ મનનરપ થવપનન ભપવનપ ધરપવબ છબ. 3. પયપરવરણ સપથબ આતમનય સસબસધ 

ધરપવબ છબ.

1. નબત સતવનપ ગનણજ ધરપવબ છબ.

વગર સશકનનન સહડ આચપયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 22

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9727301846સરનનમમન : રબબરરવબસ ટટકરબ, ડરસબ.

જનનતનરરખ : 07/04/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમબર પહલબદભબઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમબર ચચહરબભબઇ પહલબદભબઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2145ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગચડ પસરનટબઈલ 

રટનક

અગચજ 6 6 15 27 7 7 13 C127 54 52

ગણણત 5 6 16 27 7 7 11 C125 52 44

વવજબન અનચ ટટકકનનલનજ 6 6 22 34 7 7 11 C125 59 76

ગકજરબતત 6 6 14 26 7 7 14 C128 54 2.67

હહનદર 7 7 18 32 7 7 14 C128 60 24

સબમબજજક વવજબન 8 8 19 35 7 8 13 B228 63 17.33

સસસકસત 6 6 17 29 7 7 15 C129 58 18.67

કકલ ગકણ : 210 33.77હબજરર : 229 / 222 કકલ ગકણ : 190 400

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય ગચડ ગચડ

સવબસસય અનચ શબ. વશ. 1. જકદર જકદર રબષષરય અનચ આતરરબષષરય રમતનનબ ફનટનગબફસ સમબચબરપતનમબસથત 

લઈ નનહટસ બનડર પર મ કકટ છચ. 2. ખન-ખનનત રમતમબસ જજમચનટ ખન વધક સબરર રરતચ 

રમત શકટ છચ.

1. પગબદલમબસ પનતબનકસ સમતનલન સબરકસ લબવત શકટ છચ. B+ B+

ણચતકળબ 1. પદબથર ણચત સબર બનબવત શકટ છચ. 2. ણચત સસયનજન સબરર રરતચ દનરર શકટ છચ. 3. 

આકબરનનત ઓળખવબનત શકકત સબરર છચ.

1. રસગ પસસદગત સબરર છચ. B B

પશકપબલન અનચ ડટરર વવજબન 1. ગનચરનમબસ પશકઓનચ કટવત રરતચ ઉછચર કરર શકબય તચ જણચ છચ.

 2. ધબસચબરબનત ઓળખ સબરર રરતચ કરર શકટ છચ.

1. ખબણનત ઉપયનણગતબ જણચ છચ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સષબઈકર વડટ સબરન કટ લગબવત શકટ છચ. 2. ફટબનલનત રમતમબસ આકમણ રરતચ રમત શકટ 

છચ.

1. તબકબતનકસ વનદશરન સબરર રરતચ કરર શકટ છચ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. અલસકબરરક શબદનનન ઉપયનગ કરર શકટ છચ. 2. દરટક ધમર પતયચ સહહષષકતબનત ભબવનબ 

ધરબવચ છચ.

1. વવજબવનક દષષટકનણ રબખચ છચ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પહરણબમનત સજગતબ સબથચ આવત લબગણતઓનન જવબબ આપચ તથબ સભબનતબ કટળવચલ 

છચ. 2. બતજનત લબગણતઓનચ ઓળખચ છચ, વબચબ આપચ છચ તથબ અસરકબરક રરતચ તચનન જવબબ 

આપત શકટ છચ. 3. સહકયપણચ સબસભળર, તચનચ યબદ રબખચ છચ.

1. નકશબવબસચન સબરર રરતચ કરર શકટ છચ.

મકલયન 1. કકદરતત હનનબરત વખતચ અસરગસતનનચ મદદરપ થબય છચ. 2. વ સદ વયહકતનચ રનડ કનસ 

કરબવવબમબસ મદદ કરટ છચ. 3. શવકણણક સબધનનનત જળવણત મબટટ કબળજ લચ છચ.

1. નચત સતવનબ ગકણન રહટલબ છચ.

વલણન 1. વવશબસધકતવનત ઉતમ ભબવનબ ધરબવચ છચ. 2.  શબરરહરક રરતચ નબળબ વવદબથરઓનચ મદદરપ 

થવબનત ભબવનબ ધરબવચ છચ. 3. તસદક રસત શબળબકરય જકસસબનકસ વનદશરન કરર શકટ છચ.

1. શબળબનબ કબયરકમનમબસ ભબગ લચવબ બતજનચ પચરણબરપ બનચ છચ.

વગર વશકકનત સહર આચબયરનત સહર

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 23

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9712340766સરનનમમન : રબબરરવબસ ટટકરબ, ડરસબ.

જનનતનરરખ : 02/03/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમબર પદમબભબઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમબર રબહહલભબઇ પદમબભબઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2147ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કહલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટબઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 20 32 7 7 9 C123 55 57.33

ગણણત 6 6 13 25 7 7 7 C221 46 4

વવજબન અનગ ટટકકનનલનજ 6 6 10 22 6 7 11 C224 46 0

ગહજરબતત 6 6 14 26 7 7 12 C126 52 1.33

હહનદર 7 7 12 26 7 7 18 C132 58 10.67

સબમબજજક વવજબન 8 7 15 30 8 8 13 C129 59 1.33

સસસકસત 6 6 14 26 7 7 16 C130 56 10.67

કહલ ગહણ : 187 3.9હબજરર : 229 / 221 કહલ ગહણ : 185 372

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય ગગડ ગગડ

સવબસસય અનગ શબ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમબસ ખન સબરર રરતગ આપત શકટ છગ. 2. કબડરનત રમતમબસ કસવતમ 

શબસનચછવબસ પદવત ખ કબ સબરર રરતગ કરર શકટ છગ.

1. સસબઈકર વડટ સબરન કટ લગબવત શકટ છગ. B+ B+

ણચતકળબ 1. પગનસતલ સગડડગ દબરબ છબયબ પકબશ કરવબનત રરત સબરર છગ. 2. ણચતમબસ ગનઠવણત 

ખ કબ જ સબરર કરર શકટ છગ. 3. પદબથરનત ઓળખ સબરર છગ.

1. સવચછતબ પહવરક કબમ કરટ છગ. C B

પશહપબલન અનગ ડટરર વવજબન 1. ખબણનબસ પમબણ વવશગ જણગ છગ.

 2. દકધનબ ઉપયનગ વવશગ જણગ છગ.

1. ખબણદબણથત પહરણચત છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. હકકગ કવર કરવબમબસ વનપ કણતબ ધરબવગ છગ. 2. પયબરવરણનત જળવણતનત પદવતઓનત 

જણકબરર સબરર છગ.

1. વનશબન સબરર રરતગ કરર શકટ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

સબસસકસવતક પવ સવતઓ 1. જહદબ જહદબ ણચહનન ઉપયનગ કરર શકટ છગ. 2. હબથનત જહદરજહદર હરકતન દબરબ અસરકબરક 

રરતગ વગબડર શકટ છગ.

1. સમબજસગવબનબ કબયર કરવબ તતપર રહટ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નબ વનદરશકનપથમ સત નબ વનદરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પનતબનત નબળબઈ તથબ શકકતનગ ઓળખવબનન પયતન કરટ છગ. 2. પનતબનત તબણ-ણચકતબનબસ 

કબરણન તથબ અસરનનગ જણવબનન પયતન કરટ છગ. 3. 

શબળબકકબએ/જજલલબકકબએ/રબજયકકબએ કબયરકમનનહસ આયનજન કરવબનત કમતબ ધરબવગ છગ.

1. હળરમળરનગ રહટ છગ.

મહલયન 1. વશકણ તથબ આચબયર પતયગ આદરભબવ ધરબવગ છગ. 2. નનવતકતબનહસ મ કલય ધરબવગ છગ. 3. 

નગત સતવનબ ગહણન રહટલબ છગ.

1. વશકક પતયગ આદરભબવ ધરબવગ છગ.

વલણન 1. વશકક તથબ વવદબથરઓ પતયગય નમતબથત વતર છગ. 2. નગત સતવનબ ગહણન ધરબવગ છગ. 3. 

સકબરબતમક ટરકબ-હટપપણ કરટ છગ.

1. શબળબનત સસપવતનગ મબન આપગ છગ.

વગર વશકકનત સહર આચબયરનત સહર

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 24

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998578883સરનનમમન : ઈનનનરર નગર, ડડસર.

જનનતનરરખ : 19/12/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મરળડ શશકરભરઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મરળડ રમમશભરઇ શશકરભરઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2148ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનરઈલ 

રરનક

અગમજ 6 6 17 29 7 7 10 C124 53 37.33

ગણણત 7 7 17 31 7 7 12 C126 57 80

વવજરન અનમ નરકકનનલનજ 7 7 11 25 7 7 15 C129 54 50.67

ગકજરરતત 6 6 16 28 7 7 18 C132 60 34.67

હહનનડ 7 7 11 25 7 7 22 B236 61 32

સરમરજજક વવજરન 8 9 20 37 7 9 12 B228 65 36

સશસકસત 6 6 17 29 7 7 15 C129 58 18.67

કકલ ગકણ : 204 44.16હરજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 204 408

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય ગમડ ગમડ

સવરસસય અનમ શર. વશ. 1. કબડડનત રમતમરશ કસવતમ શરસનચચવરસ પદવત ખ કબ સરરડ રડતમ કરડ શકર ચમ. 2. 

અનડર 19મરશ વવલતબવલ સપરરરમરશ નમશનલ કકરએ વવજતર થયમલ ચમ.

1. સસરઈકર વડર હરવસર શનન લગરવત શકર ચમ. B+ B+

ણચતકળર 1. રશગન વવશમનત સમજ સરરડ ચમ. 2. સકરચપમનથત રશગ સરરડ રડતમ કરર ચમ.  3. કરરકરન 

ણચતન સરરર બનરવમ ચમ.

1. રશગ વમશણ સરરડ રડતમ કરડ શકર ચમ. C B

પશકપરલન અનમ ડરરડ વવજરન 1. રરસચરરરનત ઓળખ સરરડ રડતમ કરડ શકર ચમ.

 2. ખમતતનત બનરવનન વવશમ જણમ ચમ.

1. ખરણનરશ પમરણ વવશમ જણમ ચમ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવર-નનડવરનત કમતર રરરવમ ચમ. 2. સશઘભરવનર જનવર મળમ ચમ.1. કનઈ ચનકસ રમતમરશ ચનકસ બ કદદનકશ પનશરન કરડ શકર ચમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

સરશસકસવતક પવ સવતઓ 1. યનગય હરવ ભરવ સરથમ ગરન કરડ શકર ચમ. 2. સકવરચય અનમ સપષન અકરનએ લખત શકર ચમ.1. યનગય વવચરરન સરથમ વવષયનમ લખત શકર ચમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. નરરક ભરષરમરશ લખરયમલ કર બનલરયમલ (ગદ, પદ, નરનકન) સરહહતયનત કનર કરર ચમ. 2. 

રકકડડમરશ કરમ કરવરનત આવડત અનમ સહકરરનત ભરવનર રરરવમ ચમ. 3. મજક પણ કરડ શકર 

ચમ અનમ રડડ પણ શકર ચમ.

1. હકરરરતમક નડકર હનપપણત કરર ચમ.

મકલયન 1. વવશસનતયતરનત ભરવનર રરરવમ ચમ. 2. નરરક રમર પતયમ સમરનતરનન ભરવ રરરવમ ચમ. 3. 

પનતરનત જતમરશ સકખ શનરવરનત કમતર રરરવમ ચમ.

1. મનનરપ થવરનકશ વલણ રરરવમ ચમ.

વલણન 1. મરત સભ કવમ અનમ નરશ પતયમ હકરરરતમક વલણ રરરવમ ચમ. 2. પયરરવરણનત જળવણતમરશ 

મનનરપ બનમ ચમ. 3. સહધયરયત સરથમ હળડમળડનમ રહરવરનકશ વલણ રરરવમ ચમ.

1. પયરરવરણ પતયમનત સશવમનનશતલતર તથર જવરબનરરડ સમજ ચમ.

વગર વશકકનત સહડ આચરયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 25

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9408424565સરનનમમન : વડલલ ફફરર, ડડસફ.

જનનતનરરખ : 15/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : દલફણલ ડફહફજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : દલફણલ સસગલતફબબન ડફહફજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2150ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનફઈલ 

રરનન

અગબજ 6 6 16 28 7 7 8 C222 50 10.67

ગણણત 6 6 12 24 7 7 14 C128 52 44

વવજફન અનબ નરકકનનલનજ 6 6 11 23 7 7 11 C225 48 9.33

ગકજરફતલ 6 6 15 27 7 7 18 C132 59 26.67

હહનદડ 7 7 14 28 7 7 15 C129 57 8

સફરફજજન વવજફન 8 8 19 35 7 9 12 B228 63 17.33

સસસકસત 6 6 17 29 7 7 18 B232 61 44

કકલ ગકણ : 194 20.78હફજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 196 390

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નફ વનદરશનનપથર સત નફ વનદરશનનવવષય ગબડ ગબડ

સવફસસય અનબ શફ. વશ. 1. જકદડ જકદડ રફષષડય અનબ આતરરફષષડય રરતનનફ ફનનનગફફસ સરફચફરપતનરફસથલ 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કનર છબ. 2. સસઘભફવનફ જનવફ રળબ છબ.

1. સષફઈનર વડર હરવસર શનન સફરડ રડતબ લગફવલ શનર છબ. B+ B+

ણચતનળફ 1. ભભવરવતન આનફરન સફરફ દનરર છબ. 2. રસગનનલ ઓળખ સફરડ છબ. 3. રસગ પકરણલ 

સવચછતફ પકવરન નરર છબ.

1. રસગન સરજવફ પયતન નરર છબ. C B

પશકપફલન અનબ ડરરડ વવજફન 1. ધફસચફરફ વવશબ જણબ છબ.

 2. પશકઓનલ સફરસસભફળ સફરડ રડતબ રફખલ શનર છબ.

1. ધફસચફરફનલ ઉપયનણગતફ વવશબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નફ વનદરશનનપથર સત નફ વનદરશનનવવષય

રરત-ગરત 1. રરત-ગરતરફસ અવતર સરય સ કધલ ધધયર જળવલ રફખબ છબ. 2. વનશફન સફરડ રડતબ તફનડ 

શનર છબ.

1. રરત-ગરતરફસ અવતર સરય સ કધલ ધધયર જળવલ રફખબ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નફ વનદરશનનપથર સત નફ વનદરશનનવવષય

સફસસકસવતન પવ સવતઓ 1. અકરન પરથલ શબદન બનફવલ શનર છબ. 2. ભફષફરફસ વવશબષ જફન ધરફવબ છબ.1. પફતનબ પ કરરપકરન નયફય આપલ શનર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નફ વનદરશનનપથર સત નફ વનદરશનનવવષય

જવન નભશલયન 1. નબત સતવનફસ ગકણ રહરલફ છબ. 2. સફચલ વફતનલ નલડરતફથલ રજકઆત નરડ શનર છબ. 3. 

ખબલહદલલનફ ગકણનબ સવલનફરર છબ.

1. વગરખસડરફસ નનશફવફસચન નરડ શનર છબ.

મકલયન 1. શફળફનલ વરલનતનબ નનઈ વવદફથર નકનસફન નરર તબનબ અનનફવબ છબ. 2. અધનબ રસતન 

ઓળસગવફરફસ રદદરપ થફય છબ. 3. ગરડબ વવદફથરઓનબ રદદરપ થવફ રફત પકસતનન 

બકનબબનનરફસ જરફ નરફવબ છબ.

1. વશસતનકસ પફલન નરર છબ.

વલણન 1. રફષષડય તહરવફરનનલ ઉજવણલ અનબ આયનજનરફસ સહકય ભફગ લબ છબ. 2. પનતફનફ 

રફતફ-વપતફ તથફ દફદફ-દફદડનબ રદદરપ થવફનકસ વલણ ધરફવબ છબ. 3. પયફરવરણ સફથબ 

આતરલય સસબસધ ધરફવબ છબ.

1. શફળફનડય પયફરવરણવવષયન નફયરકરરફસ સહકય ભફગ લબ છબ.

વગર વશકનનલ સહડ આચફયરનલ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 26

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9712583455સરનનમમન : ડડસસ જલસરસમ ચચનસ ભભડસર પસસસ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 03/11/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : તસલલ શભભચભસઇ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : તસલલ અનચરસધસ શભભચભસઇ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2153ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કચલ

(૧૦૦%)

ગસડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગસજ 6 7 18 31 9 7 12 C128 59 77.33

ગણણત 9 8 22 39 9 9 20 B138 77 98.67

વવજસન અનસ નરકકનનલનજ 8 8 18 34 9 9 17 B235 69 94.67

ગચજરસતલ 8 8 20 36 9 7 23 B139 75 92

હહનનડ 9 9 20 38 9 9 23 B141 79 94.67

સસમસજજન વવજસન 8 9 23 40 9 8 19 B136 76 89.33

સભસકસત 8 8 16 32 9 9 18 B236 68 89.33

કચલ ગચણ : 250 97.4હસજરડ : 229 / 222 કચલ ગચણ : 253 503

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય ગસડ ગસડ

સવસસસય અનસ શસ. વશ. 1. યનગ મસનર અનયનસ પનતસસહહત નરર છસ. 2. ફરનદકરમસભ ગવત સસરડ રડતસ લસવલ શનર 

છસ.

1. હનકગ નવર નરવસમસભ વનપ કણતસ ધરસવસ છસ. B+ A

ણચતનળસ 1. રભગનનન ઉપયનગ સસરડ રડતસ નરડ શનર છસ. 2. અવલનનન શનતલ સસરડ છસ. 3. રભગન 

વવશસનલ સમજ સસરડ છસ.

1. વવષય પસભનગલ સસરડ છસ. B B

પશચપસલન અનસ ડરરડ વવજસન 1. ખસણનસણથલ પહરણચત છસ.

 2. પશચઓનસ ઓળખલ શનર છસ.

1. ધસસચસરસનલ ઓળખ સસરડ રડતસ નરડ શનર છસ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. સસસઈનર વડર સસરન નન લગસવલ શનર છસ. 2. સસસઈનર વડર હરવસર શનન લગસવલ શનર છસ.1. તસનસતનચભ વનનશરન, ટકનસગસળસમસભ શકકતનચભ સભપસનન નરડ બતસવસ છસ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

સસભસકસવતન પવ સવતઓ 1. સવચછતસ અણભયસનમસભ પવ સવતમય રહર છસ. 2. મમણલન વવચસરન રજક નરડ શનર છસ.1. અણભનય તથસ નલસનલ પવ સવતઓમસભ ભસગ લસ છસ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

જવન નમશલયન 1. વગરખભડમસભ પનતસનલ રડતસ તતયસર નરરલસ ચસનરસ લગસવસ છસ. 2. પસણલ બચસવન', 'વ સકન 

બચસવન', જવસ અણભયસન અતગરત શસરડનડઠ નસત સતવ પ કરચભ પસડર છસ. 3. NCC, NSS મસભ સહકય 

ભસગ લઈ, રસષસડય ભસવનસનચભ મ કલય નરળવસલ છસ.

1. નનશસપ કવતર અનસ સમયરરખસ સચભનર રડતસ નનરડ શનર છસ.

મચલયન 1. પસમસણણનતસ તથસ મતતલભસવનસનચભ શસષઠ પનશરન જનવસ મળસ છસ. 2. વશકન તથસ વવદસથરઓ 

પતયસ નમતસથલ વતર છસ. 3. નસનસ ભસઈ-બહરનનસ અભયસસનસયરમસભ મનન નરર છસ.

1. પનતસનલ જતમસભ સચખ શનધવસનલ કમતસ ધરસવસ છસ.

વલણન 1. સવયભ વશસત પસળસ છસ. અનસ બલજનસ વશસતમસભ રહરવસનલ સ કચનસ આપસ છસ. 2. મસત સભ કવમ, નરશ 

પતયસ હનસરસતમન ભસવનસ ધરસવસ છસ. 3. સહસધયસયલ પતયસ હભમસશસ સહસયરપ બનસ છસ.

1. મસતસ-વપતસ પતયસ સનમસનનલ નષષનએ સમજનયપ કણર વયવહસર નરર છસ.

વગર વશકનનલ સહડ આચસયરનલ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 27

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9898760591સરનનમમન : નહહરનગરનન પપછળ, બપહણવપસ, ડડસપ.

જનનતનરરખ : 18/01/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પપરરહહત શપમળપજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પપરરહહત મનરજકપમપર શપમળપજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2154ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કપલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનપઈલ 

રહનન

અગગજ 6 7 17 30 9 9 9 C127 57 68

ગણણત 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 44

વવજપન અનગ નહકકનરલરજ 7 7 17 31 6 7 13 C126 57 68

ગપજરપતન 8 8 16 32 9 9 16 B234 66 65.33

હહનનડ 8 8 19 35 8 8 16 B232 67 65.33

સપમપજજન વવજપન 8 8 24 40 7 8 12 B227 67 46.67

સસસકસત 7 7 21 35 8 8 15 B231 66 85.33

કપલ ગપણ : 231 72.73હપજરડ : 229 / 221 કપલ ગપણ : 201 432

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનરપથમ સત નપ વનનરશનરવવષય ગગડ ગગડ

સવપસસય અનગ શપ. વશ. 1. કડયપઓનર જલનગતન સપરડ રડતગ નરહ છગ. 2. પસચનપ વનણરયરનર આનર નરહ છગ.1. નબડડનન રમતમપસ ઘગરર સપરડ રડતગ તરડડ શનહ છગ. A A

ણચતનળપ 1. નગચરનગ આબગહ કબ નરરડ શનહ છગ. 2. પગનસનલ સગડડગ સપરપ છગ. 3. પગનનસલ સકહચડગ 

સપરપસ છગ.

1. રહખપસનન નપયર સપરપ છગ. C B

પશપપપલન અનગ ડહરડ વવજપન 1. ફફન નપઢવપનન મપહહતન જણગ છગ.

 2. દકધનપ ઉપયરગ વવશગ જણગ છગ.

1. ગપય ભગસનગ ઓળખન શનહછગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનરપથમ સત નપ વનનરશનરવવષય

રમત-ગમત 1. નબડડનન રમતમપસ ઘગરર સપરડ રડતગ તરડડ શનહ છગ. 2. તપનપતનપસ વનનશરન, ટકનપગપળપમપસ 

શનકતનપસ સસપપનન નરડ બતપવગ છગ.

1. રમતમપસ બપધધધ શહનતનર ઉપયરગ નરહ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનરપથમ સત નપ વનનરશનરવવષય

સપસસકસવતન પવ સવતઓ 1. સપરપ અકરહ લખન શનહ છગ. 2. યરગય વવચપરરનગ રજક નરડ શનહ છગ.1. જપનડ જપનડ વશષયવ સવત વવશગ બનજ વવદપથરઓનગ મપહહતગપર નરહ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નપ વનનરશનરપથમ સત નપ વનનરશનરવવષય

જવન નકશલયર 1. સમપનતપનન ભપવનપનપસ મ કલય ધરપવગ છગ. 2. સમપજસગવપનન ભપવનપ નહળવગ છગ. 3. 

વનબસધલગખન, નનશપપ કવતર અનગ પયરગપરથનમપસ સવચછતપપ કવરન નપયર નરડ શનહ છગ.

1. ગમતન ભપષપ-સપમગનનન સપષનતપ નરડ શનહ છગ.

મપલયર 1. વશકન પતયગ આનરભપવ ધરપવગ છગ. 2. વગરનપયરમપસ બનજનગ મનન નરહ છગ. 3. રસતપમપસ 

મળગલ વસસ પ શપળપએ જમપ નરપવગ છગ.

1. પપમપણણનતપ અનગ મમતનભપવનપ નહળવગ છગ.

વલણર 1. વનયવમતતપ અનગ સમયનપસ વલણ છગ. 2. વશકનરનર આનર જળવગ છગ. મનનરપ થવપનન 

ભપવનપ રપખગ છગ. 3. કપનરતન આફત સમયગ સમપજનગ મનનરપ થપય છગ.

1. વવદપથરઓ પરતવગ ખગલનહનલનપ કવરન વતર છગ.

વગર વશકનનન સહડ આચપયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 28

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9825617690સરનનમમન : ડડસસ, ગગલબસણણનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 12/05/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : વણકર પવવણકગમસર

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : વણકર યસગગનકસબબન પવવણકગમસર

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2155ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કગલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગબજ 8 7 17 32 9 9 12 B230 62 85.33

ગણણત 7 7 17 31 8 8 14 B230 61 86.67

વવજસન અનબ નરકકનનલનજ 8 8 21 37 9 9 16 B134 71 96

ગગજરસતણ 8 8 19 35 9 9 14 B232 67 76

હહનનડ 8 8 19 35 8 8 16 B232 67 65.33

સસમસજજક વવજસન 8 7 23 38 7 9 18 B134 72 80

સસસકસત 7 7 22 36 8 8 18 B234 70 94.67

કગલ ગગણ : 244 90.91હસજરડ : 229 / 223 કગલ ગગણ : 226 470

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવસસસય અનબ શસ. વશ. 1. આસન મસનર અનય નબ પનતસસહન આપબ છબ. 2. કબડડ મસસ નમ ઘગનવન કકશલય 

સસરડ રડતબ કરર છબ.

1. સસસઈકર વડર વનશસન સસરડ રડતબ સસધણ શકર છબ. A A

ણચતકળસ 1. ભસતણચતનસ અવનવસ આકસરન સજર શકર છબ. 2. મનનસ પબપરમસસ પણ નનરવસનણ 

કમતસ સસરડ છબ. 3. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છબ.

1. કગનરતણ આકસરન સસરસ નનરર છબ. B C

પશગપસલન અનબ ડરરડ વવજસન 1.  ગમસણનણ સવસછતસ વવશબ જણબ છબ.

 2. ઋતગઓમસસ પશગઓનબ કરવણ રડતબ સસચવવસ તબ જણબ છબ.

1. ગસયનબ નનતસસ આવડર છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. વગરનબ સવચછ રસખવસમસસ મનન કરર છબ. 2. ખન-ખનનણ રમતમસસ જજમબનન ખન વધગ સસરડ રડતબ 

રમણ શકર છબ.

1. રમતમસસ આકમકતસ સસરડ કરળવબ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

સસસસકસવતક પવ સવતઓ 1. તસલ સસથબ કનમ વમલસવણનબ ગરબસ રમણ શકર છબ. 2. સગવસચય અકરર સવરસભર વસકયન 

લખબલસ છબ.

1. રચનસતમક લબખનસ કઝ સસરડ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પનતસનસ પશન રજક કરડ શકર છબ. 2. નનહનસ બરડ પર સગવસકયર લખબ છબ. 3. હસવભસવ સસથબ 

વવનમતસથણ જવસબ આપબ છબ.

1. હસવભસવ સસથબ વવનમતસથણ જવસબ આપબ છબ.

મગલયન 1. પનતસનસ ભસઈ-બહરનનબ અભયસસકસયરમસસ મનન કરર છબ. 2. કસકસનસ છનકરસનબ અભયસસમસસ 

મનન કરર છબ. 3. વનખસલસતસ અનબ વનપ કણતસ સસથબ કસમ કરર છબ.

1. વગરનસ વવદસથરઓ પતયબ સહકસરનણ ભસવનસ ધરસવબ છબ.

વલણન 1. સહસધયસયણ પતયબ ખબલહનલણપ કવરક વતર છબ. 2. યનગય હનશસનણ નડકસ-હનપપણ કરડ શકર છબ. 3. 

વગરખસડ સવચછ રસખવસમસસ મનનરપ થસય છબ.

1. હસમબશસ રસષસપબમનણ ભસવનસથણ વતર છબ.

વગર વશકકનણ સહડ આચસયરનણ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 29

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ બરરડસનન બબકનન પસછળ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 14/06/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મસળડ રમમશભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મસળડ નસરણભસઇ રમમશભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2159ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગમજ 6 6 17 29 7 7 12 C126 55 57.33

ગણણત 7 7 18 32 7 7 15 B229 61 86.67

વવજસન અનમ નરકકનરલરજ 7 7 21 35 7 7 14 B228 63 90.67

ગકજરસતન 6 6 18 30 7 7 18 B232 62 46.67

હહનનડ 8 8 18 34 8 8 16 B232 66 58.67

સસમસજજક વવજસન 8 6 26 40 8 8 16 B132 72 80

સસસકસત 7 7 19 33 8 8 16 B232 65 80

કકલ ગકણ : 233 84.42હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 211 444

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય ગમડ ગમડ

સવસસસય અનમ શસ. વશ. 1. ફનબબલનન રમતમસસ આકમક રમત સસરડ રડતમ રમન શકર છમ. 2. આસનમસસ 

નરવહત આસન સસરડ રડતમ કરર છમ.

1. તસકસતનકસ વનનશરન, ટકકસગસળસમસસ શકકતનકસ સસપસનન કરડ બતસવમ છમ. A A

ણચતકળસ 1. પનસથરણચતનન સમજ સસરડ છમ. 2. રસગરનન મમળવણન કરડ શકર છમ. 3. સવચછતસ 

ખ કબજ સસરડ નરખસય છમ.

1. ણચતમસસ રસગ સકસનર રડતમ પકરડ સકર છમ. C B

પશકપસલન અનમ ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસનન ઓળખ સસરડ રડતમ કરડ શકર છમ.

 2. ભમસનમ નરતસસ આવડર છમ.

1. ભમસનમ નરતસસ આવડર છમ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

રમત-ગમત 1. કબડડનન રમતનકસ પસચકસયર કરવસમસસ વનપ કણતસ ધરસવમ છમ. 2. નસનસ છરડ રરપમ છમ. અનમ 

તમનન સસરડ મસવજત કરર છમ.

1. ફનબરલનન રમતમસસ હરડડગ સસરડ રડતમ કરર છમ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

સસસસકસવતક પવ સવતઓ 1. રસષષ પતયમનન પમમ ભસવનસ જરવસ મળમ છમ. 2. શબન ભસડરળ સસરક ધરસવમ છમ.1. વવષયનમ અનકરકપ લખન શકર છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકરપથમ સત નસ વનનરશકરવવષય

જવન કકશલયર 1. કસવય અનમ ગદ વસસચન કરડ શકર છમ. 2. સમયરરખસ સસરડ રડતમ નરરડ શકર છમ. 3. ઉચચ 

કકસનન વવચસહરક કમતસ કરળવમ છમ.

1. શસળસકકસએ/જજલલસકકસએ/રસજયકકસએ કસયરકમરનકસ આયરજન કરવસનન કમતસ ધરસવમ 

છમ.

મકલયર 1. સમસજ અનમ શસળસનસ કસયરમસસ સતત જરડસય છમ. 2. નરરક ધમર પતયમ સહહષષકતસનન ભસવનસ 

ધરસવમ છમ. 3. સવચછતસ અણભયસનમસસ સસપ કણર સહકસર આપમ છમ.

1. રસતસમસસ મળમલ વસસ ક શસળસએ જમસ કરસવમ છમ.

વલણર 1. શસળસનસ કસયરમસસ સતત જરડસય છમ. 2. શસળસમસસ વનયવમતતસનકસ વલણ વવકસસવવકસ છમ. 3. 

વશકકર પતયમ મસન ધરસવમ છમ.

1. વશકક સસથમ ખ કબ સહકસરભવકર વલણ કરળવમ છમ.

વગર વશકકનન સહડ આચસયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 30

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9726932111સરનનમમન : ડડસસ સસસરર કકબનન સસછળ, બસહણ વસસ. ડડસસ.

જનનતનરરખ : 04/12/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રસવક અમરતભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રસવક જયયશભસઇ અમરતભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2160ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકક

(૧૦૦%)

ગયડ સસરનરસઈક 

રરનન

અગયજ 6 6 17 29 7 7 10 C124 53 37.33

ગણણત 7 7 19 33 7 7 15 B229 62 89.33

વવજસન અનય રરકકનસકસજ 8 8 20 36 7 7 10 C124 60 80

ગકજરસતન 6 6 21 33 7 7 20 B234 67 76

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 19 B233 65 52

સસમસજજન વવજસન 8 8 25 41 7 8 15 B130 71 78.67

સસસકસત 6 6 18 30 7 7 18 B232 62 57.33

કકક ગકણ : 234 80.52હસજરડ : 229 / 224 કકક ગકણ : 206 440

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય ગયડ ગયડ

સવસસસય અનય શસ. વશ. 1. હકયસઓમસસ જયસવત તસરનનન હકયસ સસરડ રડતય નરર છય.

 2. યસગ મસરર અનયનય પસતસસહન આસય છય.

1. ફરબસકનન રમતમસસ આકમણ રડતય રમન શનર છય. A A

ણચતનળસ 1. રસગપ કરણન ઘણન જ સસરડ છય. 2. કકનરતન નશય સરસ રડતય નસરડ શનર છય. 3. 

છસયસ-પનસશ નશસરવન શનર છય.

1. સનસથરનન ઓળખ સસરડ છય. B B+

સશકસસકન અનય ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસનન ઉસયસણગતસ વવશય જણય છય.

 2. ખસણનસણથન સહરણચત છય.

1. ચસરસ વવશય જણય છય. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શનકતસનન કમતસ ધરસવય છય. 2. નબડડનન રમતમસસ કસવતમ શસસસશસસ સસરડ રડતય 

કઈ શનર છય.

1. રમતમસસ અતનમ સમય સકધન ધધયર જળવય છય.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. વવશસળ શબન ભસડસળ ધરસવન શનર છય. 2. ગરડબ વવદસથરનય મનનરસ થવસ મફત-પકસતનસ 

બકન બબનમસસ જમસ નરડ.

1. જહરરમસસ ગસનનડ ન નરવસ અગય શયરડ નસરનસ સસરડ રડતય ભજવય છય.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

જવન નકશલયસ 1. હનસરસતમન રડનસ હરપસણન નરર છય. 2. સમસજસયવસનન ભસવનસ નરળવય છય. 3. શસળસનન 

આસસસસનસસ વવસતસરસમસસ જ સત કનસશન નવસઓનસ છસરનસવ નરડ, સમસજસયવસનન ભસવનસ નરળવય 

છય.

1. ભસરતનય સસસકસવતનકસ ગકરવ ધરસવય છય.

મકલયસ 1. સવયસ વશસત સસળય છય. 2. વનખસકસતસ, વનપકણતસ અનય સમય સસકનતસ છય. 3. વશસતનકસ 

સસકન નરર છય.

1. વનખસકસતસ, વનપકણતસ અનય સમય સસકનતસ છય.

વકણસ 1. વનયવમતતસ અનય સવસયવશસતનકસ વકણ ધરસવય છય. 2. શસળસનસ વનયમસનકસ સસકન ચકસતસણય 

નરર છય. 3. શસળસનન સસસવતનય સસરડ રડતય જળવણન નરર છય.

1. વશકન સસથય ખ કબ સહનસરભરકર વકણ નરળવય છય.

વગર વશકનનન સહડ આચસયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 31

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 8578524198સરનનમમન : ડડસસ લલલસશસનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 23/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ઠસકકર જયયતતજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ઠસકકર સસગરજ જયયતતજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2164ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણત 6 6 17 29 7 7 10 C124 53 57.33

તવજસન અનગ નરકકનકલકજ 6 6 18 30 6 6 12 C124 54 50.67

ગકજરસતલ 6 6 21 33 7 7 16 B230 63 53.33

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 12 C126 58 10.67

સસમસજજક તવજસન 8 9 25 42 8 8 9 B225 67 46.67

સયસકસત 6 6 18 30 7 7 16 C130 60 32

કકલ ગકણ : 224 40.26હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 183 407

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકકપથમ સત નસ તનનરશકકતવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. તશ. 1. કબડડ રમતનકય પયચકસયર કરવસમસય તનપકણતસ ધરસવગ છગ. 2. કબડડનલ રમતમસય 

કસતતમ શસસકચછવસસ પદતત ખ કબ સસરડ રડતગ કરડ શકર છગ.

1. કરચ સસરડ રડતગ પકડડ શકર છગ. A A

ણચતકળસ 1. કકનરતલ નશય સરસ રડતગ નકરડ શકર છગ. 2. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છગ. 3. 

પનસથરણચતનલ સમજ સસરડ છગ.

1. મસનડમસયથલ સસરસ મકડલસ બનસવલ શકર છગ. C B+

પશકપસલન અનગ ડરરડ તવજસન 1. પશકઓનલ સસરસયભસળ રસખલ શકર છગ.

 2. ધસસચસરસનલ ઉપયકણગતસ જણગ છગ.

1. સ કકસ ચસરસ તવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકકપથમ સત નસ તનનરશકકતવષય

રમત-ગમત 1. ખક-ખકનલ રમતમસય પલનડઓ સસરડ મસરડ શકર છગ. 2. સસસઈકર વડર સસરક કન લગસવલ શકર 

છગ.

1. ફનબકલમસય પયચનસ તનણરયનગ આખરડ ગણગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકકપથમ સત નસ તનનરશકકતવષય

સસયસકસતતક પવ સતતઓ 1. આરકહ અવરકહ સસથગ ગસન કરડ શકર છગ. 2. મમણલક તવચસરક લખલ શકર છગ.1. લગખનકસયર સવચછતસપ કવરક કરડ શકર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકકપથમ સત નસ તનનરશકકતવષય

જવન કમશલયક 1. હસવભસવ સસથગ તથસ યકગય રડતગ શબનકનક ઉપયકગ કરડ તવનયતસથલ જવસબ આપગ છગ. 2. 

નરરક ભસષસમસય લખસયગલ કર બકલસયગલ (ગદ, પદ, નસનકક) સસહહતયનલ કનર કરર છગ. 3. 

સવચછતસ અણભયસન અતગરત વગરખયડક અનગ શસળસ-સફસઈ પવ સતતમસય હયમગશસ આગળ પડતક 

ભસગ લગ છગ

1. પકતસનલ રજકઆત સસરડ રડતગ કરર છગ.

મકલયક 1. કકનરતલ હકનસરત વખતગ અસરગસતકનગ મનનરપ થસય છગ. 2. કકનરતલ સયસસધનકનસ જતન 

અનગ સયવધરન મસનર પયતનશલલ રહર છગ. 3. કસકસનલ નડકરડનગ વગરકસયરમસય મનન કરર છગ.

1. નરરક ધમર પતયગ સમસનતસનક ભસવ ધરસવગ છગ.

વલણક 1.  શસરડહરક રડતગ નબળસ તવદસથરઓનગ મનનરપ થવસનલ ભસવનસ ધરસવગ છગ. 2. પયસરવરણ 

સસથગ આતમલય સયબયધ ધરસવગ છગ. 3. શસળસનસ તનયમકનકય પસલન કરવસમસય ખ કબ તનયતમત બનગ 

છગ.

1. પયસરવરણનલ જળવણલમસય મનનરપ બનગ છગ.

વગર તશકકનલ સહડ આચસયરનલ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 32

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9879168376સરનનમમન : રરવળ પપપટલરલ, મમમ મરજસર મમદદર પરસસ, ડડસર.

જનનતનરરખ : 02/05/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : રરવળ પપપટલરલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રરવળ ત મલસસભરઇ પપપટલરલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2165ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગસડ પસરનટરઈલ 

રરનન

અગસજ 6 6 13 25 7 7 8 C222 47 0

ગણણત 6 6 14 26 7 7 10 C224 50 29.33

વવજરન અનસ ટરકકનપલપજ 6 6 15 27 7 7 12 C126 53 42.67

ગમજરરતસ 6 6 19 31 7 7 16 B230 61 42.67

દહનદડ 7 7 15 29 7 7 10 C124 53 2.67

સરમરજજન વવજરન 8 8 22 38 7 8 7 C122 60 4

સમસકસત 6 6 14 26 7 7 17 C131 57 13.33

કમલ ગમણ : 202 9.09હરજરડ : 229 / 223 કમલ ગમણ : 179 381

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશનપપથમ સત નર વનદરશનપવવષય ગસડ ગસડ

સવરસસય અનસ શર. વશ. 1. ખપ-ખપનસ રમતમરમ જજમસનટ ખપ વધમ સરરડ રડતસ રમસ શનર છસ. 2. જમદડ જમદડ 

રરષષડય અનસ આતરરરષષડય રમતપનર ફપટપગરફસ સમરચરરપતપમરમથસ લઈ નપદટસ 

બપડર પર મ કનર છસ.

1. વ સકપનમમ મહતવ સમજવવરનસ કમશળતર છસ. A A

ણચતનળર 1. રમગપ કરણસનસ સમજ ઘણસ સરરડ છસ. 2. રમગપનસ મસળવણસ નરડ શનર છસ. 3. 

ભરતણચતનર અવનવર આનરરપ સજર શનર છસ.

1. પદરથર નસ આબસહમબ દશરરવસ શનર છસ. B B

પશમપરલન અનસ ડરરડ વવજરન 1. ધરસચરરરનસ ઓળખ સરરડ રડતસ નરડ શનર છસ.

 2. ગપચરપમરમ પશમઓનસ નરવસ રડતસ ઉછસર નરડ શનરય તસ જણસ છસ.

1. ચરરર વવશસ જણસ છસ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશનપપથમ સત નર વનદરશનપવવષય

રમત-ગમત 1. સષરઈનર વડર સરરપ નટ લગરવસ શનર છસ. 2. ફટબપલનસ રમતમરમ આકમણ રડતસ રમસ શનર 

છસ.

1. રમતમરમ દરરન પરસરનસ ધયરન રરખસ છસ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશનપપથમ સત નર વનદરશનપવવષય

સરમસકસવતન પવ સવતઓ 1. અલમનરરડન શબદપનપ ઉપયપગ નરડ શનર છસ. 2. દરરન ધમર પતયસ સદહષષમતરનસ ભરવનર 

ધરરવસ છસ.

1. હરવભરવ સરથસ વરતરર વયકત નરડ શનર છસ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનદરશનપપથમ સત નર વનદરશનપવવષય

જવન નકશલયપ 1. પદરણરમનસ સજગતર સરથસ આવસ લરગણસઓનપ જવરબ આપસ તથર સભરનતર નરળવસલ 

છસ. 2. બસજનસ લરગણસઓનસ ઓળખસ છસ, વરચર આપસ છસ તથર અસરનરરન રડતસ તસનપ જવરબ 

આપસ શનર છસ. 3. સદકયપણસ સરમભળડ, તસનસ યરદ રરખસ છસ.

1. ઉચચ નકરનસ વવચરદરન કમતર (HOTS) નરળવસલ છસ.

મમલયપ 1. કમદરતસ હપનરરત વખતસ અસરગસતપનસ મદદરપ થરય છસ. 2. વ સદ વયદનતનસ રપડ કપસ 

નરરવવરમરમ મદદ નરર છસ. 3. શવકણણન સરધનપનસ જળવણસ મરટર નરળજ લસ છસ.

1. કમદરતસ હપનરરત વખતસ અસરગસતપનસ મદદરપ થરય છસ.

વલણપ 1. વવશબમધમતવનસ ઉતમ ભરવનર ધરરવસ છસ. 2.  શરરડદરન રડતસ નબળર વવદરથરઓનસ મદદરપ 

થવરનસ ભરવનર ધરરવસ છસ. 3. તમદમ રસત શરળરનડય જમસસરનમમ વનદશરન નરડ શનર છસ.

1. કમદરતસ આફત સમયસ સમરજનસ મદદરપ થરય છસ.

વગર વશકનનસ સહડ આચરયરનસ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 33

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9923194250સરનનમમન : ઈનનનરરનગર, ડડસર.

જનનતનરરખ : 01/04/1993 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મરળડ કકવળજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મરળડ ભરવનરબબન કકવળજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2168ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનરઈલ 

રકનક

અગબજ 6 6 14 26 7 7 9 C223 49 5.33

ગણણત 6 6 14 26 7 7 11 C125 51 37.33

વવજરન અનબ નકકકનનલનજ 6 6 14 26 7 7 11 C125 51 30.67

ગકજરરતત 6 6 19 31 7 7 17 B231 62 46.67

હહનનડ 7 7 19 33 7 7 12 C126 59 18.67

સરમરજજક વવજરન 8 8 24 40 7 8 9 B224 64 26.67

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 16 B230 63 65.33

કકલ ગકણ : 215 28.57હરજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 184 399

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. કબડડનત રમતમરસ કસવતમ શરસનચચવરસ પદવત ખ કબ સરરડ રડતબ કરડ શકક ચબ. 2. 

ખન-ખનનત રમતમરસ ખન સરરડ રડતબ આપત શકક ચબ.

1. ખન-ખનનત રમતમરસ પલનડઓ સરરડ મરરડ શકક ચબ. A A

ણચતકળર 1. સવચચતર ખ કબજ સરરડ નકખરય ચબ. 2. રસગપ કરણત ઘણત જ સરરડ ચબ. 3. મનનર 

પબપરમરસ પણ નનરવરનત કમતર સરરડ ચબ.

1. નબચરનબ આબબહ કબ નનરડ શકક ચબ. B B+

પશકપરલન અનબ ડકરડ વવજરન 1. ખરણનરસ પમરણ વવશબ જણબ ચબ.

 2. દકધનર ઉપયનગ વવશબ જણબ ચબ.

1. ખરણનરણથત પહરણચત ચબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. હકકગ કવર કરવરમરસ વનપ કણતર ધરરવબ ચબ. 2. પયરરવરણનત જળવણતનત પદવતઓનત 

જણકરરડ સરરડ ચબ.

1. ફનબનલનત રમતમરસ હકડડગ કકશલય સરરડ રડતબ કરક ચબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

સરસસકસવતક પવ સવતઓ 1. જકનર જકનર ણચહનન ઉપયનગ કરડ શકક ચબ. 2. હરથનત જકનડજકનડ હરકતન દરરર અસરકરરક 

રડતબ વગરડડ શકક ચબ.

1. લનકવરતરર હરવભરવ દરરર સરરડ રડતબ વયકત કરડ શકક ચબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશકનપથમ સત નર વનનરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પનતરનત નબળરઈ તથર શકકતનબ ઓળખવરનન પયતન કરક ચબ. 2. પનતરનત તરણ-ણચકતરનરસ 

કરરણન તથર અસરનનબ જણવરનન પયતન કરક ચબ. 3. 

શરળરકકરએ/જજલલરકકરએ/રરજયકકરએ કરયરકમનનકસ આયનજન કરવરનત કમતર ધરરવબ ચબ.

1. નરકક ભરષરમરસ લખરયબલ સરહહતયનત કનર કરક ચબ.

મકલયન 1. વશકણ તથર આચરયર પતયબ આનરભરવ ધરરવબ ચબ. 2. નનવતકતરનકસ મ કલય ધરરવબ ચબ. 3. 

નબત સતવનર ગકણન રહકલર ચબ.

1. શનકણણક સરધનનનત જળવણત મરનક કરળજ લબ ચબ.

વલણન 1. વશકક તથર વવદરથરઓ પતયબય નમતરથત વતર ચબ. 2. નબત સતવનર ગકણન ધરરવબ ચબ. 3. 

સકરરરતમક નડકર-હનપપણ કરક ચબ.

1. શરળરનર વનયમનનકસ પરલન ચકસતપણબ કરક ચબ.

વગર વશકકનત સહડ આચરયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 34

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : શશવનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 22/10/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ગગસવસમમ ઉમસભસરથમ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ગગસવસમમ રસજશભસરથમ 

ઉમસભસરથમ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2169ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 14 26 7 7 9 C223 49 5.33

ગણણત 6 6 12 24 7 7 9 C223 47 12

શવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 13 25 6 6 10 C222 47 2.67

ગકજરસતમ 6 6 18 30 7 7 15 C129 59 26.67

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 14 C128 60 24

સસમસજજન શવજસન 8 8 24 40 7 8 8 B223 63 17.33

સસસકસત 6 6 17 29 7 7 18 B232 61 44

કકલ ગકણ : 206 15.58હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 180 386

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. શશ. 1. અનડર 19મસસ વવલમબવલ સપરસરમસસ નગશનલ નકસએ શવજતસ થયગલ છગ. 2. 

નબડડનમ રમતમસસ કસશતમ શસસનચછવસસ પદશત ખ કબ સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

1. વગરનગ સવચછ રસખવસમસસ મનન નરર છગ. A A

ણચતનળસ 1. કકનરતમ નશય સરસ રડતગ નનરડ શનર છગ. 2. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છગ. 3. 

છસયસ-પનસશ નશસરવમ શનર છગ.

1. પ કસઠસ, રસગ, બલબ અનગ સકશનભન સસમગમ દસરસ સરસ ઢઢગલમ બનસવમ શનર છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ શવજસન 1. ખગતમનમ બનસવનન શવશગ જણગ છગ.

 2. રસસચસરસનમ ઓળખ સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

1. ખસણનસણનકસ પમસણ શવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથમ ખસવસ-નનડવસનમ કમતસ રરસવગ છગ. 2. સસઘભસવનસ જનવસ મળગ છગ.1. શનશસન સસરડ રડતગ તસનડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

સસસસકસશતન પવ સશતઓ 1. યનગય હસવ ભસવ સસથગ ગસન નરડ શનર છગ. 2. સકવસચય અનગ સપષન અકરનએ લખમ શનર છગ.1. આરન અવરન સસથગ ગસન નરડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

જવન નગશલયન 1. નરરન ભસષસમસસ લખસયગલ નર બનલસયગલ (ગદ, પદ, નસનનન) સસહહતયનમ નનર નરર છગ. 2. 

ટકનડડમસસ નસમ નરવસનમ આવડત અનગ સહનસરનમ ભસવનસ રરસવગ છગ. 3. મજન પણ નરડ શનર 

છગ અનગ રડડ પણ શનર છગ.

1. અમકન ભસવનસનકસ મ કલય સમજ છગ.

મકલયન 1. નરરન રમર પતયગ સમસનતસનન ભસવ રરસવગ છગ. 2. પનતસનમ જતમસસ સકખ શનરવસનમ કમતસ 

રરસવગ છગ. 3. શવશસનમયતસનમ ભસવનસ રરસવગ છગ.

1. રસતસમસસથમ મળગ લ વસસ ક શસળસએ જમસ નરસવગ છગ.

વલણન 1. સહધયસયમ સસથગ હળડમળડનગ રહરવસનકસ વલણ રરસવગ છગ. 2.  શસરડહરન રડતગ નબળસ 

શવદસથરઓનગ મનનરપ થવસનમ ભસવનસ રરસવગ છગ. 3. પયસરવરણનમ જળવણમમસસ મનનરપ 

બનગ છગ.

1. શશકનનનન આનર/સનમસન જળવગ છગ.

વગર શશકનનમ સહડ આચસયરનમ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 35

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9978326286સરનનમમન : શશવનગર, ચચર રસસચ, ડડસચ.

જનનતનરરખ : 04/07/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મકવચણચ શશકરભચઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મકવચણચ શવણભચઇ શશકરભચઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2170ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનચઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 16 28 7 7 10 C124 52 22.67

ગણણસ 6 6 18 30 7 7 11 C125 55 70.67

શવજચન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 14 26 6 6 11 C223 49 16

ગકજરચસત 6 6 21 33 7 7 15 B229 62 46.67

હહનનડ 7 7 20 34 7 7 16 B230 64 48

સચમચજજક શવજચન 8 8 27 43 7 8 11 B226 69 58.67

સશસકસસ 6 6 20 32 7 7 18 B232 64 70.67

કકલ ગકણ : 226 55.84હચજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 189 415

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય ગગડ ગગડ

સવચસસય અનગ શચ. શશ. 1. સશઘભચવનચ જનવચ મળગ છગ. 2. જકનડ જકનડ રચષષડય અનગ આસરરચષષડય રમસનનચ 

ફનનનગચફસ સમચચચરપતનમચશથત લઈ નનહનસ બનડર પર મ કકર છગ.

1. વગરનગ સવચછ રચખવચમચશ મનન કરર છગ. A A

ણચતકળચ 1. પનચથરનત ઓળખ સચરડ છગ. 2. પનચથરણચતનત સમજ સચરડ છગ. 3. સવચછસચ 

ખ કબજ સચરડ નરખચય છગ.

1. બનડરર કરવચમચશ કકશળ છગ. C B

પશકપચલન અનગ ડરરડ શવજચન 1. પશકઓનત સચરસશભચળ સચરડ રડસગ રચખત શકર છગ.

 2. ધચસચચરચ શવશગ જણગ છગ.

1. દકધનત ગકણવસચ શવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

રમસ-ગમસ 1. રમસ-ગમસમચશ અશસમ સમય સ કધત ધધયર જળવત રચખગ છગ. 2. શનશચન સચરડ રડસગ સચકડ 

શકર છગ.

1. સશઘભચવનચ જનવચ મળગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

સચશસકસશસક પવ સશસઓ 1. અકરન પરથત શબનન બનચવત શકર છગ. 2. ભચષચમચશ શવશગષ જચન ધરચવગ છગ.1. કકનરસત સશપશસનત કનર કરડ જણગછગ અનગ સગનત જળવણત પણ કરર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નચ શનનરશકનપથમ સત નચ શનનરશકનશવષય

જવન કકશલયન 1. સચચત વચસનત નતડરસચથત રજકઆસ કરડ શકર છગ. 2. ખગલહનલતનચ ગકણનગ સવતકચરર છગ. 3. 

નગત સતવનચશ ગકણ રહરલચ છગ.

1. ઐશસહચસતક ઘનનચનગ સમજ શકર છગ.

મકલયન 1. શચળચનત શમલકસનગ કનઈ શવદચથર નકકસચન કરર સગનગ અનકચવગ છગ. 2. અધનગ રસસન 

ઓળશગવચમચશ મનનરપ થચય છગ. 3. ગરડબ શવદચથરઓનગ મનનરપ થવચ મફસ પકસસકન 

બકકબગનકમચશ જમચ કરચવગ છગ.

1. શશકણ સથચ આચચયર પતયગ આનરભચવ ધરચવગ છગ.

વલણન 1. રચષષડય સહરવચરનનત ઉજવણત અનગ આયનજનમચશ સહકય ભચગ લગ છગ. 2. પનસચનચ 

મચસચ-શપસચ સથચ નચનચ-નચનડનગ મનનરપ થવચનકશ વલણ ધરચવગ છગ. 3. પયચરવરણ સચથગ 

આતમતય સશબશધ ધરચવગ છગ.

1. બતજનગ મનનરપ થવચનકશ વલણ શવકસચવવકશ છગ.

વગર શશકકનત સહડ આચચયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 36

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ.

જનનતનરરખ : 17/07/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પટણણ જયયતતલસલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પટણણ અજયકકમસર જયયતતલસલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2173ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 16 28 7 7 7 C221 49 5.33

ગણણત 6 6 16 28 8 7 9 C124 52 44

તવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 16 28 7 7 11 C125 53 42.67

ગકજરસતણ 6 6 22 34 7 7 13 B227 61 42.67

હહનનડ 7 7 23 37 7 7 20 B134 71 86.67

સસમસજજન તવજસન 8 8 24 40 7 9 9 B225 65 36

સયસકસત 6 6 21 33 7 7 18 B232 65 80

કકલ ગકણ : 228 57.14હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 188 416

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશનનપથમ સત નસ તનનરશનનતવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. તશ. 1. ફરનદકરમસય ગતત સસરડ રડતગ લસવણ શનર છગ. 2. યનગ મસનર અનયનગ પનતસસહહત નરર 

છગ.

1. શસળસનસ નમપસઉનડમસય વ સકનરનપણનણ પવ સતત નરર છગ. A A

ણચતનળસ 1. ભસતણચતનસ અવનવસ આનસરન સજર શનર છગ. 2. રયગપ કરણણ ઘણણ જ સસરડ છગ. 3. 

કકનરતણ નશય સરસ રડતગ નનરડ શનર છગ.

1. ભભતમતતન આનસરન મસપપટણથણ નનરડ શનર છગ. C B+

પશકપસલન અનગ ડરરડ તવજસન 1. પશકઓનગ ઓળખણ શનર છગ.

 2. ખસણનસણથણ પહરણચત છગ.

1. દકધનસ નડએનનડ થણ મસહહતગસર છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશનનપથમ સત નસ તનનરશનનતવષય

રમત-ગમત 1. સસસઈનર વડર સસરન નન લગસવણ શનર છગ. 2. સસસઈનર વડર હરવસર શનન લગસવણ શનર છગ.1. નબડડ રમતમસય ઘગરસમસય એન સસયનળ ઘગરન સસરડ રડતગ નરર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશનનપથમ સત નસ તનનરશનનતવષય

સસયસકસતતન પવ સતતઓ 1. સવચછતસ અણભયસનમસય પવ સતતમય રહર છગ. 2. મભણલન તવચસરન રજક નરડ શનર છગ.1. આરનહ-અવરનહનન ઉપયનગ નરડ ડસયલનગનણ રજકઆત નરડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશનનપથમ સત નસ તનનરશનનતવષય

જવન નભશલયન 1. વગરખયડમસય પનતસનણ રડતગ તતયસર નરરલસ ચસનરસ લગસવગ છગ. 2. પસણણ બચસવન', 'વ સકન 

બચસવન', જવસ અણભયસન અતગરત શગરડનડઠ નગત સતવ પ કરકય પસડર છગ. 3. NCC, NSS મસય સહકય 

ભસગ લઈ, રસષસડય ભસવનસનકય મ કલય નરળવગલ છગ.

1. નનશસવસયચન સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

મકલયન 1. પસમસણણનતસ તથસ મતતણભસવનસનકય શગષઠ પનશરન જનવસ મળગ છગ. 2. તશકન તથસ તવદસથરઓ 

પતયગ નમતસથણ વતર છગ. 3. નસનસ ભસઈ-બહરનનગ અભયસસનસયરમસય મનન નરર છગ.

1. તશકન તથસ તવદસથરઓ પતયગ નમતસથણ વતર છગ.

વલણન 1. મસત સભ કતમ, નરશ પતયગ હનસરસતમન ભસવનસ ધરસવગ છગ. 2. સહસધયસયણ પતયગ હયમગશસ સહસયરપ 

બનગ છગ. 3. સવયય તશસત પસળગ છગ. અનગ બણજનગ તશસતમસય રહરવસનણ સ કચનસ આપગ છગ.

1. કકનરતણ આફત સમયગ સમસજનગ મનનરપ થસય છગ.

વગર તશકનનણ સહડ આચસયરનણ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 37

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9909128851સરનનમમન : ડડસસ.

જનનતનરરખ : 15/05/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : સકસસનસ શસશતતલસલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : સકસસનસ મસહહલકહમસર શસશતતલસલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2174ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કહલ

(૧૦૦%)

ગસડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગસજ 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 22.67

ગણણત 6 6 15 27 8 7 13 C128 55 70.67

તવજસન અનસ નરકકનનલનજ 6 6 11 23 7 7 10 C224 47 2.67

ગહજરસતત 6 6 24 36 7 7 19 B233 69 86.67

હહનનડ 7 7 23 37 7 7 22 B136 73 89.33

સસમસજજક તવજસન 8 9 24 41 8 7 13 B228 69 58.67

સશસકસત 6 6 20 32 7 7 16 B230 62 57.33

કહલ ગહણ : 223 67.53હસજરડ : 229 / 224 કહલ ગહણ : 204 427

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય ગસડ ગસડ

સવસસસય અનસ શસ. તશ. 1. પશચનસ તનણરયનનન આનર કરર છસ. 2. કડયસઓનન જલનસતત સસરડ રડતસ કરર છસ.1. ખન-ખનનત રમતમસશ જજમસનન ખન વધહ સસરડ રડતસ રમત શકર છસ. A B+

ણચતકળસ 1. છસયસ-પકસશ નશસરવત શકર છસ. 2. રશગનનત મસળવણત કરડ શકર છસ. 3. 

અવલનકનશકકત ખ કબ જ સસરડ છસ.

1. લસકડડમસશથત ફલનસનત વસસહ જવત વસસહ સસરડ બનસવસ છસ. B B

પશહપસલન અનસ ડરરડ તવજસન 1. દકધનસ ઉપયનગ તવશસ જણસ છસ.

 2. ફફન કસઢવસનત મસહહતત જણસ છસ.

1. સ કકસચસરસ તવશસ જસન ધરસવસ છસ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

રમત-ગમત 1. કબડડનત રમતમસશ ઘસરન સસરડ રડતસ તનડડ શકર છસ. 2. તસકસતનહશ તનનશરન, ટકકસગસળસમસશ 

શકકતનહશ સશપસનન કરડ બતસવસ છસ.

1. વનલતબનલ મસશ અનડર હરનડ સસરડ રડતસ મસરડ શકર છસ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

સસશસકસતતક પવ સતતઓ 1. સસરસ અકરર લખત શકર છસ. 2. યનગય તવચસરનનસ રજક કરડ શકર છસ.1. સહવસચય અકર અનસ જનડણતકસયરમસશ ધયસન રસખત શકર છસ

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

જવન કકશલયન 1. સમસનતસનત ભસવનસનહશ મ કલય ધરસવસ છસ. 2. સમસજસસવસનત ભસવનસ કરળવસ છસ. 3. 

તનબશધલસખન, નકશસપ કતતર અનસ પયનગપનથતમસશ સવચછતસપ કવરક કસયર કરડ શકર છસ.

1. સમ કહભસવનસનહશ  મ કલય સમજ છસ.

મહલયન 1. તશકક પતયસ આનરભસવ ધરસવસ છસ. 2. વગરકસયરમસશ બતજનસ મનન કરર છસ. 3. રસતસમસશ 

મળસલ વસસ હ શસળસએ જમસ કરસવસ છસ.

1. નરરક ધમર પતયસ સહહષષહતસનત ભસવનસ ધરસવસ છસ.

વલણન 1. તશકકનનન આનર જળવસ છસ. મનનરપ થવસનત ભસવનસ રસખસ છસ. 2. કહનરતત આફત સમયસ 

સમસજનસ મનનરપ થસય છસ. 3. તનયતમતતસ અનસ સમયનહશ વલણ છસ.

1. શસળસનસ તનયમનનહશ પસલન કરવસમસશ ખ કબ તનયતમત બનસ છસ.

વગર તશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 38

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9824071428સરનનમમન : શશવનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 01/02/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : શશમસળડ રતશભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : શશમસળડ સસજયકકમસર રતશભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2175ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 22.67

ગણણત 6 6 14 26 7 7 12 C126 52 44

શવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 13 25 6 6 12 C224 49 16

ગકજરસતશ 6 6 23 35 7 7 18 B232 67 76

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 17 B231 67 65.33

સસમસજજન શવજસન 8 8 23 39 8 8 12 B228 67 46.67

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 17 B231 64 70.67

કકલ ગકણ : 221 59.74હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 197 418

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. શશ. 1. નબડડ મસસ નમ ઘકનવન નકશલય સસરડ રડતગ નરર છગ. 2. આસન મસનર અનય નગ 

પનતસસહન આપગ છગ.

1. શસળસમસસ વ સકસરનપણ વખતગ સહકયપણગ ભસગ લગ છગ. A A

ણચતનળસ 1. રસગપ કરણશ ઘણશ જ સસરડ છગ. 2. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છગ. 3. 

ભસતણચતનસ અવનવસ આનસરન સજર શનર છગ.

1. મગગગણઝનમસસથશ રસગશન ફનનસઓ નસપશનગ અનય નસગળ પર ચનનસડડનગ સરસ ણચત 

બનસવશ શનર છગ.

C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ શવજસન 1.  ગમસણનશ સવસછતસ શવશગ જણગ છગ.

 2. ઋતકઓમસસ પશકઓનગ નરવશ રડતગ સસચવવસ તગ જણગ છગ.

1. ગસય ભગસનસસ ઉછગર શવશગ જણગ છગ. B C

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

રમત-ગમત 1. વગરનગ સવચછ રસખવસમસસ મનન નરર છગ. 2. ખન-ખનનશ રમતમસસ જજમગનન ખન વધક સસરડ રડતગ 

રમશ શનર છગ.

1. ઝડપથશ રન નનડડ શનર છગ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

સસસસકસશતન પવ સશતઓ 1. તસલ સસથગ નનમ શમલસવશનગ ગરબસ રમશ શનર છગ. 2. સકવસચય અકરર સવરસભર વસનયન 

લખગલસ છગ.

1. વ સકનનકસ મહતવ સમજવવસનશ કકશળતસ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નસ શનનરશનનપથમ સત નસ શનનરશનનશવષય

જવન નકશલયન 1. પનતસનસ પશન રજક નરડ શનર છગ. 2. નનહનસ બરડ પર સકવસનયર લખગ છગ. 3. હસવભસવ સસથગ 

શવનમતસથશ જવસબ આપગ છગ.

1. શવનયતસથશ જવસબ આપગ છગ.

મકલયન 1. નસનસનસ છનનરસનગ અભયસસમસસ મનન નરર છગ. 2. શનખસલસતસ અનગ શનપ કણતસ સસથગ નસમ નરર 

છગ. 3. સમસજ અનગ શસળસનસ નસયરમસસ સતત જનડસય છગ.

1. કકનરતશ સસસસધનનનસ જતન અનગ સસવધરન મસનર પયતનશશલ રહર છગ.

વલણન 1. સહસધયસયશ પતયગ ખગલહનલશપ કવરન વતર છગ. 2. યનગય હનશસનશ નડનસ-હનપપણ નરડ શનર છગ. 3. 

વગરખસડ સવચછ રસખવસમસસ મનનરપ થસય છગ.

1. જકથ તથસ વગરનસ શવદસથરઓનગ પગરણસરપ થસય તગવકસ વતરન નરર છગ.

વગર શશકનનશ સહડ આચસયરનશ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 39

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9879023606સરનનમમન : વવવદદવન સસસદયટટ, શશવનગર, ડટસદ.

જનનતનરરખ : 28/05/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ગગસવદમમ દશરથપવરટ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ગગસવદમમ આરતમબબન દશરથપવરટ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2177ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય કવલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનટદઈલ 

રરનન

અગબજ 7 7 15 29 8 8 11 C127 56 62.67

ગણણત 7 7 11 25 7 7 15 C129 54 65.33

શવજદન અનબ ટરકકનસલસજ 6 6 13 25 7 7 12 C126 51 30.67

ગવજરદતમ 7 7 19 33 8 8 17 B233 66 65.33

હહનદટ 8 8 20 36 8 8 22 B138 74 92

સદમદજજન શવજદન 8 9 20 37 8 7 13 B228 65 36

સવસકસત 6 6 18 30 8 8 18 B234 64 70.67

કવલ ગવણ : 215 70.13હદજરટ : 229 / 220 કવલ ગવણ : 215 430

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નદ શનદરશનસપથમ સત નદ શનદરશનસશવષય ગબડ ગબડ

સવદસસય અનબ શદ. શશ. 1. ફટબબલનમ રમતમદવ આકમન રમત સદરટ રટતબ રમમ શનર છબ. 2. આસનમદવ 

દરવહત આસન સદરટ રટતબ નરર છબ.

1. પયદરવરણ અનબ સવસકસશતનવવ જતન નરવદનસ પયતન નરર છબ. A B+

ણચતનળદ 1. કવદરતમ દશય સરસ રટતબ દસરટ શનર છબ. 2. પદદથરણચતનમ સમજ સદરટ છબ. 3. 

રવગસનમ મબળવણમ નરટ શનર છબ.

1. જવદદ-જવદદ રવગસનસ ઉપયસગ સદરસ નરર છબ. C B

પશવપદલન અનબ ડરરટ શવજદન 1. ધદસચદરદનમ ઓળખ સદરટ રટતબ નરટ શનર છબ.

 2. ભબસનબ દસતદવ આવડર છબ.

1. ઓચળવદળદ પદણમઓ શવશબ જદન ધરદવબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નદ શનદરશનસપથમ સત નદ શનદરશનસશવષય

રમત-ગમત 1. નબડટનમ રમતનવવ પવચનદયર નરવદમદવ શનપ કણતદ ધરદવબ છબ. 2. નદનદ છસડ રસપબ છબ. અનબ 

તબનમ સદરટ મદવજત નરર છબ.

1. તદનદતનવવ શનદશરન નરટ બતદવબ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નદ શનદરશનસપથમ સત નદ શનદરશનસશવષય

સદવસકસશતન પવ સશતઓ 1. રદષષ પતયબનમ પબમ ભદવનદ જસવદ મળબ છબ. 2. શબદ ભવડસળ સદરવ ધરદવબ છબ.1. સવમદહહતતદ તથદ ઉચચનકદનમ સભદનતદથમ વદનરફ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નદ શનદરશનસપથમ સત નદ શનદરશનસશવષય

જવન નગશલયસ 1. નદવય અનબ ગદ વદવચન નરટ શનર છબ. 2. સમયરરખદ સદરટ રટતબ દસરટ શનર છબ. 3. ઉચચ 

નકદનમ વવચદહરન કમતદ નરળવબ છબ.

1. સમદજ તથદ શદળદનદ નદયરમદવ મદદરપ બનબ છબ.

મવલયસ 1. દરરન ધમર પતયબ સહહષષવતદનમ ભદવનદ ધરદવબ છબ. 2. સવચછતદ અણભયદનમદવ સવપ કણર સહનદર 

આપબ છબ. 3. સવયવ શશસત પદળબ છબ.

1. શનયમસ તથદ તબનમ જરહરયદતનબ સમજ અનબ અનવસરર છબ.

વલણસ 1. શદળદમદવ શનયશમતતદનવવ વલણ શવનસદવવવવ છબ. 2. શશકનસ પતયબ મદન ધરદવબ છબ. 3. શદળદનદ 

નદયરમદવ સતત જસડદય છબ.

1. સહ-અધયદયમ સદથબ અસરનદરન રટતબ પશતહકયદ નરર છબ.

વગર શશકનનમ સહટ આચદયરનમ સહટ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 40

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9725464212સરનનમમન : નહહરનગર, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 25/08/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : સસલલકડ વસલતભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : સસલલકડ બબજશકકમસર વસલતભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2178ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રહનક

અગગજ 6 6 14 26 7 7 8 C222 48 4

ગબણત 6 6 12 24 7 7 12 C226 50 29.33

વવજસન અનગ નહકકનસલસજ 6 6 13 25 7 7 7 C221 46 0

ગકજરસતત 6 6 20 32 7 7 14 C128 60 34.67

હહનનડ 7 7 17 31 7 7 17 B231 62 40

સસમસજજક વવજસન 8 8 21 37 8 8 11 B227 64 26.67

સલસકસત 6 6 19 31 7 7 16 B230 61 44

કકલ ગકણ : 206 22.08હસજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 185 391

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. હકયસઓમસલ જયસવત તસનકનત હકયસ સસરડ રડતગ કરહ છગ.

 2. યસગ મસનહ અનયનગ પસતસસહન આપગ છગ.

1. વગર સફસઈમસલ રસપ કવરક ઉતસસહથત કસમ કરહ છગ. A A

બચતકળસ 1. રલગપ કરણત ઘણત જ સસરડ છગ. 2. છસયસ-પકસશ નશસરવત શકહ છગ. 3. કકનરતત નશય 

સરસ રડતગ નસરડ શકહ છગ.

1. ભસતબચતમસલ આકસરસનકલ સરન સસરક કરડ શકહ છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડહરડ વવજસન 1. ધસસચસરસનત ઉપયસબગતસ વવશગ જણગ છગ.

 2. ખસણનસણથત પહરબચત છગ.

1. સસતન  પસણતઓથત મસહહતગસર છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શતલતસનત કમતસ ધરસવગ છગ. 2. કબડડનત રમતમસલ કસવતમ શસસસશસસ સસરડ રડતગ 

લઈ શકહ છગ.

1. સલઘભસવનસ જસવસ મળગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

સસલસકસવતક પવ સવતઓ 1. વવશસળ શબન ભલડસળ ધરસવત શકહ છગ. 2. ગરડબ વવદસથરનગ મનનરપ થવસ મફત-પકસતકસ 

બકક બબકમસલ જમસ કરડ.

1. અકર જસન ધરસવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકસપથમ સત નસ વનનરશકસવવષય

જવન કકશલયસ 1. હકસરસતમક નડકસ હનપપણત કરહ છગ. 2. સમસજસગવસનત ભસવનસ કહળવગ છગ. 3. શસળસનત 

આસપસસનસલ વવસતસરસમસલ જ લત કનસશક નવસઓનસ છલનકસવ કરડ, સમસજસગવસનત ભસવનસ કહળવગ 

છગ.

1. વવનયતસથત જવસબ આપગ છગ.

મકલયસ 1. વનખસલસતસ, વનપકણતસ અનગ સમય પસલનતસ છગ. 2. વશસતનકલ પસલન કરહ છગ. 3. સવયલ 

વશસત પસળગ છગ.

1. પસમસબણકતસ તથસ મમતતભસવનસનકલ શગષષ પનશરન જસવસ મળગ છગ.

વલણસ 1. વનયવમતતસ અનગ સવલયવશસતનકલ વલણ ધરસવગ છગ. 2. શસળસનસ વનયમસનકલ પસલન ચકસતપણગ 

કરહ છગ. 3. શસળસનત સલપવતનગ સસરડ રડતગ જળવણત કરહ છગ.

1. શસળસનસ વનયમસનકલ પસલન કરવસમસલ ખ કબ વનયવમત બનગ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 41

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ધધળધ, ડડસધ.

જનનતનરરખ : 01/06/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ડધભભ પપપટજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ડધભભ વવપપલભધઇ પપપટજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2193ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કપલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટધઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 17 29 7 7 9 C123 52 22.67

ગણણત 6 6 14 26 6 7 7 C220 46 4

વવજધન અનગ ટરકકનપલપજ 6 6 17 29 6 7 6 C219 48 9.33

ગપજરધતભ 6 6 24 36 7 7 16 B230 66 65.33

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 16 B230 62 40

સધમધજજન વવજધન 8 8 29 45 6 8 10 B224 69 58.67

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 16 B230 63 65.33

કપલ ગપણ : 230 38.96હધજરડ : 229 / 223 કપલ ગપણ : 176 406

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનપપથમ સત નધ વનનરશનપવવષય ગગડ ગગડ

સવધસસય અનગ શધ. વશ. 1. નબડડ રમતનપસ પસચનધયર નરવધમધસ વનપપણતધ ધરધવગ છગ. 2. નબડડનભ રમતમધસ 

કસવતમ શધસપચછવધસ પદવત ખ કબ સધરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

1. નબડડનભ રમતમધસ છધપપ સધરડ રડતગ મધરડ શનર છગ. B+ A

ણચતનળધ 1. ભધતણચતનધ અવનવધ આનધરપ સજર શનર છગ. 2. મપટધ પગપરમધસ પણ નપરવધનભ 

કમતધ સધરડ છગ. 3. રસગપનભ મગળવણભ નરડ શનર છગ.

1. પપનરધનન સપસનર નરર છગ. B B+

પશપપધલન અનગ ડરરડ વવજધન 1. પશપઓનભ સધરસસભધળ રધખભ શનર છગ.

 2. ધધસચધરધનભ ઉપયપણગતધ જણગ છગ.

1. સસતન  પધણભઓનધસ ઉછગર વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનપપથમ સત નધ વનનરશનપવવષય

રમત-ગમત 1. ખપ-ખપનભ રમતમધસ પલટડઓ સધરડ મધરડ શનર છગ. 2. સસધઈનર વડર સધરપ નટ લગધવભ શનર 

છગ.

1. તધનધતનપસ વનનશરન નરડ બતધવગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનપપથમ સત નધ વનનરશનપવવષય

સધસસકસવતન પવ સવતઓ 1. આરપહ અવરપહ સધથગ ગધન નરડ શનર છગ. 2. મમણલન વવચધરપ લખભ શનર છગ.1. વયસનથભ થતધ નપનસધન અગગ લપનપનગ જગત નરર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનપપથમ સત નધ વનનરશનપવવષય

જવન નમશલયપ 1. હધવભધવ સધથગ તથધ યપગય રડતગ શબનપનપ ઉપયપગ નરડ વવનયતધથભ જવધબ આપગ છગ. 2. 

નરરન ભધષધમધસ લખધયગલ નર બપલધયગલ (ગદ, પદ, નધટનપ) સધહહતયનભ નનર નરર છગ. 3. 

સવચછતધ અણભયધન અતગરત વગરખસડપ અનગ શધળધ-સફધઈ પવ સવતમધસ હસમગશધ આગળ પડતપ 

ભધગ લગ છગ

1. પપતધનભ રજકઆત સધરડ રડતગ નરર છગ.

મપલયપ 1. કપનરતભ હપનધરત વખતગ અસરગસતપનગ મનનરપ થધય છગ. 2. કપનરતભ સસસધધનપનધ જતન 

અનગ સસવધરન મધટર પયતનશભલ રહર છગ. 3. નધનધનભ નડનરડનગ વગરનધયરમધસ મનન નરર છગ.

1. જવધબનધરડભરપર વતરન તથધ મનનરપ થવધનપસ વલણ ધરધવગ છગ.

વલણપ 1.  શધરડહરન રડતગ નબળધ વવદધથરઓનગ મનનરપ થવધનભ ભધવનધ ધરધવગ છગ. 2. પયધરવરણ 

સધથગ આતમભય સસબસધ ધરધવગ છગ. 3. શધળધનધ વનયમપનપસ પધલન નરવધમધસ ખ કબ વનયવમત બનગ 

છગ.

1.  શધરડહરન રડતગ નબળધ વવદધથરઓનગ મનનરપ થવધનભ ભધવનધ ધરધવગ છગ.

વગર વશકનનભ સહડ આચધયરનભ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 42

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9879870626સરનનમમન : મમ.પપ. કમપડડ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 28/04/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર મમછસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર મહહનનકમમસર મમછસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2196ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રહનક

અગગજ 6 6 17 29 7 7 12 C126 55 57.33

ગણણત 6 6 17 29 7 7 8 C122 51 37.33

વવજસન અનગ નહકકનપલપજ 6 6 18 30 6 7 8 C121 51 30.67

ગમજરસતત 6 6 21 33 7 7 14 B228 61 42.67

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 14 C128 60 24

સસમસજજક વવજસન 8 9 26 43 8 9 10 B227 70 69.33

સમસકસત 6 6 21 33 7 7 17 B231 64 70.67

કમલ ગમણ : 229 50.65હસજરડ : 229 / 223 કમલ ગમણ : 183 412

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. ખપ-ખપનત રમતમસમ જજમગનન ખપ વધમ સસરડ રડતગ રમત શકહ છગ. 2. જમનડ જમનડ 

રસષષડય અનગ આતરરસષષડય રમતપનસ ફપનપગસફસ સમસચસરપતપમસમથત લઈ નપહનસ 

બપડર પર મ કકહ છગ.

1. કબડડનત રમતનમમ પમચકસયર કરવસમસમ વનપ કણતસ ધરસવગ છગ. A A

ણચતકળસ 1. રમગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ છગ. 2. પનસથરણચતનત સમજ સસરડ છગ. 3. ણચતમસમ 

પમનરસમકનનપ ઉપયપગ સમમનર કરહ છગ.

1. શસળસનસ નપહનસ બપડર પર ણચતપ મ કકડ શસળસ સમશપભનમસમ મનન કરહ છગ. C B+

પશમપસલન અનગ ડહરડ વવજસન 1. ગપચરપમસમ પશમઓનગ કહવત રડતગ ઉછગર કરડ શકસય તગ જણગ છગ.

 2. ધસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતગ કરડ શકહ છગ.

1. ડહરડ ઉધપગ વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

રમત-ગમત 1. સષસઈકર વડહ સસરપ કન લગસવત શકહ છગ. 2. ફનબપલનત રમતમસમ આકમણ રડતગ રમત શકહ 

છગ.

1. પગબનલમસમ પપતસનમમ સમતપલન સસરમમ લસવત શકહ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

સસમસકસવતક પવ સવતઓ 1. અલમકસરડક શબનપનપ ઉપયપગ કરડ શકહ છગ. 2. નરહક ધમર પતયગ સહહષષમતસનત ભસવનસ 

ધરસવગ છગ.

1. ભસઈચસરસનત વ સવત ધરસવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

જવન કકશલયપ 1. પહરણસમનત સજગતસ સસથગ આવત લસગણતઓનપ જવસબ આપગ તથસ સભસનતસ કહળવગલ 

છગ. 2. બતજનત લસગણતઓનગ ઓળખગ છગ, વસચસ આપગ છગ તથસ અસરકસરક રડતગ તગનપ જવસબ 

આપત શકહ છગ. 3. સહકયપણગ સસમભળડ, તગનગ યસન રસખગ છગ.

1. નરહક કસયર ઉતસસહપ કવરક અનગ ખમતથત કરહ છગ.

મમલયપ 1. કમનરતત હપનસરત વખતગ અસરગસતપનગ મનનરપ થસય છગ. 2. વ સદ વયહકતનગ રપડ કપસ 

કરસવવસમસમ મનન કરહ છગ. 3. શશકણણક સસધનપનત જળવણત મસનહ કસળજ લગ છગ.

1. સમસજમસમ નસનસમ-મપનસમ નરહકનગ મસન આપગ છગ.

વલણપ 1.  શસરડહરક રડતગ નબળસ વવદસથરઓનગ મનનરપ થવસનત ભસવનસ ધરસવગ છગ. 2. તમદમ રસત 

શસળસકડય જમસસસનમમ વનનશરન કરડ શકહ છગ. 3. વવશબમધમતવનત ઉતમ ભસવનસ ધરસવગ છગ.

1. વવવવધ પકસરનત અસમસનતસ જવત કહ, કમતસ, ધસવમરક મસનયતસ, જવત, સમસકસવત નરહકનગ 

મસન-સનમસન આપગ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 43

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9909875310સરનનમમન : પપપળ ભગવવનપપરવ પવ.શવળવ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 01/06/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મકવવણવ ડવહવભવઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મકવવણવ ભ ભપતભવઇ ડવહવભવઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2197ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કપલ

(૧૦૦%)

ગપડ પસરનનવઈલ 

રરનક

અગપજ 6 6 18 30 7 7 13 C127 57 68

ગણણત 6 6 17 29 7 7 7 C221 50 29.33

વવજવન અનપ નરકભનનલનજ 6 6 16 28 7 7 11 C125 53 42.67

ગપજરવતત 6 6 23 35 7 7 19 B233 68 81.33

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 20 B234 70 82.67

સવમવજજક વવજવન 8 8 28 44 9 7 15 B131 75 88

સસસકસત 6 6 23 35 7 7 15 B229 64 70.67

કપલ ગપણ : 237 77.92હવજરડ : 229 / 222 કપલ ગપણ : 200 437

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકનપથમ સત નવ વનનરશકનવવષય ગપડ ગપડ

સવવસસય અનપ શવ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમવસ ખન સવરડ રડતપ આપત શકર છપ. 2. કબડડનત રમતમવસ કસવતમ 

શવસનચછવવસ પદવત ખ ભબ સવરડ રડતપ કરડ શકર છપ.

1. સસવઈકર વડર સવરન શનન લગવવત શકર છપ. B+ A

ણચતકળવ 1. વવષય પસસનગત સવરડ છપ. 2. જભનવ રસગતન કવગળ ફવડડનપ સરસ ગતહનટગ કવડર 

બનવવત શકર છપ. 3. રસગપ ભરણત ઘણત જ સવરડ છપ.

1. મવનડકવમ થત ફળન સવરવ બનવવપ છપ. B B+

પશપપવલન અનપ ડરરડ વવજવન 1. ખવણનવસ પમવણ વવશપ જણપ છપ.

 2. દભધનવ ઉપયનગ વવશપ જણપ છપ.

1. ડરરડનપસ મહતવ જણપ છપ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકનપથમ સત નવ વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. હકટગ કવર કરવવમવસ વનપ ભણતવ ધરવવપ છપ. 2. પયવરવરણનત જળવણતનત પદવતઓનત 

જણકવરડ સવરડ છપ.

1. બનલલગ સવરડ રડતપ કરર છપ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકનપથમ સત નવ વનનરશકનવવષય

સવસસકસવતક પવ સવતઓ 1. જપનવ જપનવ ણચહનન ઉપયનગ કરડ શકર છપ. 2. હવથનત જપનડજપનડ હરકતન દવરવ અસરકવરક 

રડતપ વગવડડ શકર છપ.

1. શબન ભસડનળનન યનગય ઉપયનગ કરડ શકર છપ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશકનપથમ સત નવ વનનરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પનતવનત નબળવઈ તથવ શકકતનપ ઓળખવવનન પયતન કરર છપ. 2. પનતવનત તવણ-ણચટતવનવસ 

કવરણન તથવ અસરનનપ જણવવનન પયતન કરર છપ. 3. 

શવળવકકવએ/જજલલવકકવએ/રવજયકકવએ કવયરકમનનપસ આયનજન કરવવનત કમતવ ધરવવપ છપ.

1. મજક પણ કરડ શકર છપ અનપ રડડ પણ શકર છપ.

મપલયન 1. વશકણ તથવ આચવયર પતયપ આનરભવવ ધરવવપ છપ. 2. નનવતકતવનપસ મ ભલય ધરવવપ છપ. 3. 

નપત સતવનવ ગપણન રહરલવ છપ.

1. ગમપ તપ પહરકસથવતમવસ આનસનમવસ રહડ શકવવનત કમતવ ધરવવપ છપ.

વલણન 1. નપત સતવનવ ગપણન ધરવવપ છપ. 2. સકવરવતમક નડકવ-હનપપણ કરર છપ. 3. વશકક તથવ 

વવદવથરઓ પતયપય નમતવથત વતર છપ.

1.  શવરડહરક રડતપ નબળવ વવદવથરઓનપ મનનરપ થવવનત ભવવનવ ધરવવપ છપ.

વગર વશકકનત સહડ આચવયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 44

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9924977186સરનનમમન : મમમ.ઢમવવ, ડડસવ.

જનનતનરરખ : 05/10/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમવર મફવભવઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમવર જવણભવઇ મફવભવઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2202ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનવઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 14 26 7 7 10 C224 50 10.67

ગણણત 6 6 16 28 6 7 7 C220 48 20

વવજવન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 19 31 6 7 9 C122 53 42.67

ગમજરવતત 6 6 21 33 7 7 11 C125 58 24

હહનનડ 7 7 20 34 7 7 12 C126 60 24

સવમવજજન વવજવન 8 8 27 43 8 8 8 B224 67 46.67

સમસકસત 6 6 24 36 7 7 17 B231 67 88

કમલ ગમણ : 231 36.36હવજરડ : 229 / 221 કમલ ગમણ : 172 403

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનનપથમ સત નવ વનનરશનનવવષય ગગડ ગગડ

સવવસસય અનગ શવ. વશ. 1. નબડડનત રમતમવમ કસવતમ શવસનચચવવસ પદવત ખ કબ સવરડ રડતગ નરડ શનર ચગ. 2. 

અનડર 19મવમ વવલતબવલ સપરવરમવમ નગશનલ નકવએ વવજતવ થયગલ ચગ.

1. નવનવ ચનડ રનપગ ચગ. અનગ તગનત સવરડ મવવજત નરર ચગ. B+ A

ણચતનળવ 1. બનડરર નરવવમવમ કમશળ ચગ. 2. પગનસતલ સગડડગ સવરમ ચગ. 3. રમગનનત મગળવણત નરડ 

શનર ચગ.

1. લવનડડમવમથત ફલનવનત વસસમ જવત વસસમ સવરડ બનવવગ ચગ. C B+

પશમપવલન અનગ ડરરડ વવજવન 1. રવસચવરવનત ઓળખ સવરડ રડતગ નરડ શનર ચગ.

 2. ખગતતનત બનવવનન વવશગ જણગ ચગ.

1. ડરરડનવમ વવનવસથત મવહહતગવર ચગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનનપથમ સત નવ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવવ-નનડવવનત કમતવ રરવવગ ચગ. 2. સમઘભવવનવ જનવવ મળગ ચગ.1. ફનબનલનત રમતમવમ હરડડગ નકશલય સવરડ રડતગ નરર ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનનપથમ સત નવ વનનરશનનવવષય

સવમસકસવતન પવ સવતઓ 1. યનગય હવવ ભવવ સવથગ ગવન નરડ શનર ચગ. 2. સમવવચય અનગ સપષન અકરનએ લખત શનર ચગ.1. રચનવતમન લગખનસ કઝ સવરડ ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનનરશનનપથમ સત નવ વનનરશનનવવષય

જવન નકશલયન 1. નરરન ભવષવમવમ લખવયગલ નર બનલવયગલ (ગદ, પદ, નવનનન) સવહહતયનત નનર નરર ચગ. 2. 

ટકનડડમવમ નવમ નરવવનત આવડત અનગ સહનવરનત ભવવનવ રરવવગ ચગ. 3. મજન પણ નરડ શનર 

ચગ અનગ રડડ પણ શનર ચગ.

1. હળડમળડનગ રહર ચગ.

મમલયન 1. નરરન રમર પતયગ સમવનતવનન ભવવ રરવવગ ચગ. 2. પનતવનત જતમવમ સમખ શનરવવનત કમતવ 

રરવવગ ચગ. 3. વવશસનતયતવનત ભવવનવ રરવવગ ચગ.

1. વનખવલસતવ અનગ વનપ કણતવ સવથગ નવમ નરર ચગ.

વલણન 1. સહધયવયત સવથગ હળડમળડનગ રહરવવનમમ વલણ રરવવગ ચગ. 2. મવસ સભ કવમ અનગ નરશ પતયગ 

હનવરવતમન વલણ રરવવગ ચગ. 3. પયવરવરણનત જળવણતમવમ મનનરપ બનગ ચગ.

1. સહવધયવયત સવથગ સનગહ ભયર વતરનન નરર ચગ.

વગર વશકનનત સહડ આચવયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 45

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ.

જનનતનરરખ : 15/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર કસનનનભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર રરજનબબન કસનનનભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2206ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગબજ 7 7 18 32 8 8 13 B229 61 82.67

ગણણન 6 6 16 28 7 7 9 C123 51 37.33

વવજસન અનબ નરકકનનલનજ 6 6 17 29 6 7 10 C123 52 37.33

ગકજરસનન 7 7 24 38 8 8 12 B228 66 65.33

હહનનડ 8 8 21 37 8 8 15 B231 68 73.33

સસમસજજક વવજસન 8 9 23 40 7 8 9 B224 64 26.67

સરસકસન 7 7 19 33 8 8 19 B235 68 89.33

કકલ ગકણ : 237 70.13હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 193 430

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવસસસય અનબ શસ. વશ. 1. જકનડ જકનડ રસષષડય અનબ આનરરસષષડય રમનનનસ ફનનનગસફસ સમસચસરપતનમસરથન 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કકર છબ. 2. સરઘભસવનસ જનવસ મળબ છબ.

1. સહન શનલનસનન કમનસ ધરસવબ છબ. A A

ણચતકળસ 1. વવષય પસરનગન સસરડ છબ. 2. ભભવમવનક આકસરન સસરસ નનરર છબ. 3. રરગપ કરણન 

ઘણન જ સસરડ છબ.

1. આઈસસડમનન સળડ દસરસ સસરકર ણચત બનસવબ છબ. C B

પશકપસલન અનબ ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસ વવશબ જણબ છબ.

 2. પશકઓનન સસરસરભસળ સસરડ રડનબ રસખન શકર છબ.

1. ડરરડનન સવચછનસ વવશબ જણબ છબ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

રમન-ગમન 1. રમન-ગમનમસર અવનમ સમય સ કધન ધધયર જળવન રસખબ છબ. 2. વનશસન સસરડ રડનબ નસકડ 

શકર છબ.

1. હસકરનમસર બનલનગ સસરડ કરડ શકર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

સસરસકસવનક પવ સવનઓ 1. અકરન પરથન શબનન બનસવન શકર છબ. 2. ભસષસમસર વવશબષ જસન ધરસવબ છબ.1. શબન પભકતવ ધરસવબ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

જવન કભશલયન 1. નબત સતવનસર ગકણ રહરલસ છબ. 2. સસચન વસનનન નનડરનસથન રજકઆન કરડ શકર છબ. 3. 

ખબલહનલનનસ ગકણનબ સવનકસરર છબ.

1. ઉચચ કકસનન વધચસહરક કમનસ (HOTS) કરળવબલ છબ.

મકલયન 1. ગરડબ વવદસથરઓનબ મનનરપ થવસ મફન પકસનકન બકકબબનકમસર જમસ કરસવબ છબ. 2. 

શસળસનન વમલકનનબ કનઈ વવદસથર નકકસસન કરર નબનબ અનકસવબ છબ. 3. અધનબ રસનન 

ઓળરગવસમસર મનનરપ થસય છબ.

1. ગરડબ વવદસથરઓનબ મનનરપ થવસ મફન પકસનકન બકકબબનકમસર જમસ કરસવબ છબ.

વલણન 1. રસષષડય નહરવસરનનન ઉજવણન અનબ આયનજનમસર સહસય ભસગ લબ છબ. 2. પનનસનસ 

મસનસ-વપનસ નથસ નસનસ-નસનડનબ મનનરપ થવસનકર વલણ ધરસવબ છબ. 3. પયસરવરણ સસથબ 

આતમનય સરબરધ ધરસવબ છબ.

1. પયસરવરણનન જળવણનમસર મનનરપ બનબ છબ.

વગર વશકકનન સહડ આચસયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 46

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ.

જનનતનરરખ : 07/01/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : શશમસળડ શશકરભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : શશમસળડ લકમશબબન શશકરભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2207ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગબજ 7 7 16 30 8 8 8 C124 54 52

ગણણત 6 6 18 30 7 7 10 C124 54 65.33

વવજસન અનબ નરકકનનલનજ 7 6 18 31 7 7 14 C128 59 76

ગકજરસતશ 7 7 22 36 8 8 12 B228 64 57.33

હહનનડ 8 8 20 36 8 8 11 B227 63 46.67

સસમસજજક વવજસન 8 8 24 40 7 8 6 B221 61 9.33

સશસકસત 7 7 20 34 8 8 18 B234 68 89.33

કકલ ગકણ : 237 63.64હસજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 186 423

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવસસસય અનબ શસ. વશ. 1. યનગ મસનર અનયનબ પનતસસહહત કરર છબ. 2. ફરકદકરમસશ ગવત સસરડ રડતબ લસવશ શકર 

છબ.

1. ડસઈવ મસરડ બનલનબ સસરડ રડતબ પકડડ શકર છબ. A A

ણચતકળસ 1. જકનસ રશગશન કસગળ ફસડડનબ સરસ ગશહનટગ કસડર બનસવશ શકર છબ. 2. બનડરર 

કરવસમસશ કકશળ છબ. 3. કકનરતશ આકસરન સસરસ નનરર છબ.

1. કક શજ ઉપર રશગન દસરસ સકશનર ફલનસનશ બનસવબ છબ. B B

પશકપસલન અનબ ડરરડ વવજસન 1. ખસણનસણથશ પહરણચત છબ.

 2. પશકઓનબ ઓળખશ શકર છબ.

1. ગમસણ વવશબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સસસઈકર વડર સસરન કન લગસવશ શકર છબ. 2. સસસઈકર વડર હરવસર શનન લગસવશ શકર છબ.1. કબડડ રમતમસશ ઘબરસમસશ એક સસશકળ ઘબરન સસરડ રડતબ કરર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

સસશસકસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતસ અણભયસનમસશ પવ સવતમય રહર છબ. 2. મમણલક વવચસરન રજક કરડ શકર છબ.1. મસત સભસષસ અનબ મસત સવશકણ પતયબ મસન આપબ છબ

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

જવન કમશલયન 1. વગરખશડમસશ પનતસનશ રડતબ તતયસર કરરલસ ચસનરસ લગસવબ છબ. 2. પસણશ બચસવન', 'વ સકન 

બચસવન', જવસ અણભયસન અતગરત શબરડનડઠ નબત સતવ પ કરકશ પસડર છબ. 3. NCC, NSS મસશ સહકય 

ભસગ લઈ, રસષસડય ભસવનસનકશ મ કલય કરળવબલ છબ.

1. હકસરસતમક નડકસ હનપપણશ કરર છબ.

મકલયન 1. પસમસણણકતસ તથસ મતતશભસવનસનકશ શબષઠ પનશરન જનવસ મળબ છબ. 2. વશકક તથસ વવદસથરઓ 

પતયબ નમતસથશ વતર છબ. 3. નસનસ ભસઈ-બહરનનબ અભયસસકસયરમસશ મનન કરર છબ.

1. સવયશ વશસત પસળબ છબ અનબ બશજનબ વશસતમસશ રહરવસનશ સ કચનસ આપબ છબ.

વલણન 1. મસત સભ કવમ, નરશ પતયબ હકસરસતમક ભસવનસ ધરસવબ છબ. 2. સહસધયસયશ પતયબ હશમબશસ સહસયરપ 

બનબ છબ. 3. સવયશ વશસત પસળબ છબ. અનબ બશજનબ વશસતમસશ રહરવસનશ સ કચનસ આપબ છબ.

1. વશકકનનબ આનરથશ બનલસવબ છબ.

વગર વશકકનશ સહડ આચસયરનશ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 47

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ગગમ વવરણગ, ડડસગ.

જનનતનરરખ : 20/10/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : શશમગળડ વવનનદકકમગર

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : શશમગળડ પગયલબબન વવનનદકકમગર

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2208ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનગઈલ 

રરનન

અગબજ 7 7 16 30 8 8 10 C126 56 62.67

ગણણત 6 6 18 30 7 7 12 C126 56 74.67

વવજગન અનબ નરકકનનલનજ 6 6 17 29 7 7 12 C126 55 61.33

ગકજરગતશ 7 7 23 37 8 8 13 B229 66 65.33

હહનદડ 8 8 22 38 8 8 12 B228 66 58.67

સગમગજજન વવજગન 7 9 25 41 7 8 8 B223 64 26.67

સસસકસત 7 7 19 33 8 8 15 B231 64 70.67

કકલ ગકણ : 238 67.53હગજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 189 427

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નગ વનદરશનનપથમ સત નગ વનદરશનનવવષય ગબડ ગબડ

સવગસસય અનબ શગ. વશ. 1. કડયગઓનન જલનબતશ સગરડ રડતબ નરર છબ. 2. પસચનગ વનણરયનનન આદર નરર છબ.1. નબડડનશ રમતમગસ કસવતમ શગસનશગસ સગરડ રડતબ લઈ શનર છબ. A A

ણચતનળગ 1. પબનસશલ સબડડગ સગરક છબ. 2. રસગપ કરણશ ઘણશ જ સગરડ છબ. 3. વવષય પસસદગશ 

સગરડ છબ.

1. વવષયનબ અનકરપ રસગનનકસ નગમ સગરક છબ. C B

પશકપગલન અનબ ડરરડ વવજગન 1. ફફન નગઢવગનશ મગહહતશ જણબ છબ.

 2. દકધનગ ઉપયનગ વવશબ જણબ છબ.

1. ગમગણનશ સવચછતગ વવશબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નગ વનદરશનનપથમ સત નગ વનદરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. નબડડનશ રમતમગસ ઘબરન સગરડ રડતબ તનડડ શનર છબ. 2. તગનગતનકસ વનદશરન, ટકનગગગળગમગસ 

શકકતનકસ સસપગદન નરડ બતગવબ છબ.

1. રમતમગસ બકધધધ શહનતનન ઉપયનગ નરર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નગ વનદરશનનપથમ સત નગ વનદરશનનવવષય

સગસસકસવતન પવ સવતઓ 1. સગરગ અકરર લખશ શનર છબ. 2. યનગય વવચગરનનબ રજક નરડ શનર છબ.1. જનડણશનડય ભકલન વગર લખશ શનર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નગ વનદરશનનપથમ સત નગ વનદરશનનવવષય

જવન નકશલયન 1. સમગનતગનશ ભગવનગનકસ મ કલય ધરગવબ છબ. 2. સમગજસબવગનશ ભગવનગ નરળવબ છબ. 3. 

વનબસધલબખન, નનશગપ કવતર અનબ પયનગપનથશમગસ સવચછતગપ કવરન નગયર નરડ શનર છબ.

1. હગવભગવ સગથબ વવનમતગથશ જવગબ આપબ છબ.

મકલયન 1. વશકન પતયબ આદરભગવ ધરગવબ છબ. 2. વગરનગયરમગસ બશજનબ મદદ નરર છબ. 3. રસતગમગસ 

મળબલ વસસ ક શગળગએ જમગ નરગવબ છબ.

1. વગરનગ નબળગ વવદગથરઓનબ ભણગવશ સહનગરનશ ભગવનગનકસ ઉતમ ઉદગહરણ પ કરકસ પગડર છબ.

વલણન 1. વશકનનનન આદર જળવબ છબ. મદદરપ થવગનશ ભગવનગ રગખબ છબ. 2. કકદરતશ આફત સમયબ 

સમગજનબ મદદરપ થગય છબ. 3. વનયવમતતગ અનબ સમયનકસ વલણ છબ.

1. વનયવમતતગ અનબ સવસયવશસતનકસ વલણ ધરગવબ છબ.

વગર વશકનનશ સહડ આચગયરનશ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 49

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ શસશતતનગર, ટટકરસ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 08/06/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પટણત પપપટલસલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પટણત અશપકભસઇ પપપટલસલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2216ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 15 27 7 7 12 C126 53 37.33

ગણણત 7 7 17 31 6 7 9 C122 53 57.33

વવજસન અનગ ટટકકનપલપજ 7 7 14 28 7 7 14 C128 56 65.33

ગકજરસતત 6 6 18 30 7 7 15 C129 59 26.67

હહનનડ 7 7 20 34 7 7 13 B227 61 32

સસમસજજક વવજસન 8 9 23 40 7 7 14 B228 68 53.33

સશસકસત 6 6 17 29 7 7 18 B232 61 44

કકલ ગકણ : 219 48.05હસજરડ : 229 / 220 કકલ ગકણ : 192 411

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. આસન મસટટ અનય નગ પપતસસહન આપગ છગ. 2. કબડડ મસશ નમ ઘકટવપ કકશલય 

સસરડ રડતગ કરટ છગ.

1. રસષષડય સમસદદ મસટટ પયસરવરણનત જળવણત રસખગ છગ. B+ A

ણચતકળસ 1. જકનસ રશગતન કસગળ ફસડડનગ સરસ ગતહટટગ કસડર બનસવત શકટ છગ. 2. બપડરર 

કરવસમસશ કકશળ છગ. 3. પગનસતલ સગડડગ સસરક છગ.

1. પકસવત ણચતમસશ રશગદસરસ સસરપ છસયસ પકસશ કરટ છગ. B B

પશકપસલન અનગ ડટરડ વવજસન 1. ઋતકઓમસશ પશકઓનગ કટવત રડતગ સસચવવસ તગ જણગ છગ.

 2.  ગમસણનત સવસછતસ વવશગ જણગ છગ.

1. ગમસણનત સસરસશભસળ સસરડ રડતગ રસખત શકટ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

રમત-ગમત 1. વગરનગ સવચછ રસખવસમસશ મનન કરટ છગ. 2. ખપ-ખપનત રમતમસશ જજમગનટ ખપ વધક સસરડ રડતગ 

રમત શકટ છગ.

1. ઝડપથત રન નપડડ શકટ છગ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

સસશસકસવતક પવ સવતઓ 1. તસલ સસથગ કનમ વમલસવતનગ ગરબસ રમત શકટ છગ. 2. સકવસચય અકરટ સવરસભર વસકયપ 

લખગલસ છગ.

1. જપડણતકડય ભકલપ વગર લખત શકટ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકપપથમ સત નસ વનનરશકપવવષય

જવન કકશલયપ 1. પપતસનસ પશપ રજક કરડ શકટ છગ. 2. નપહટસ બરડ પર સકવસકયર લખગ છગ. 3. હસવભસવ સસથગ 

વવનમતસથત જવસબ આપગ છગ.

1. કસવય અનગ ગદ વસશચન કરડ શકટ છગ.

મકલયપ 1. પપતસનસ ભસઈ-બહટનનગ અભયસસકસયરમસશ મનન કરટ છગ. 2. કસકસનસ છપકરસનગ અભયસસમસશ 

મનન કરટ છગ. 3. વનખસલસતસ અનગ વનપ કણતસ સસથગ કસમ કરટ છગ.

1. વગરકસયરમસશ બતજનગ મનનરપ થવસ સતત તતપર રહટ છગ.

વલણપ 1. વશકકપ પતયગ મસન ધરસવગ છગ. 2. શસળસનસ કસયરમસશ સતત જપડસય છગ. 3. શસળસમસશ 

વનયવમતતસનકશ વલણ વવકસસવવકશ છગ.

1. નગતસણગરડનકશ વલણ વવકસસવવકશ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 50

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ રબસરડ વસસ, ટટકરસ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 18/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : વસણણયસ મનસસખલસલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : વસણણયસ દશરથકસમસર મનસસખલસલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2217ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કસલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રટનક

અગગજ 6 6 16 28 7 7 12 C126 54 52

ગણણત 6 6 17 29 6 7 10 C123 52 44

વવજસન અનગ ટટકકનનલનજ 8 8 16 32 6 7 16 B229 61 86.67

ગસજરસતત 6 6 17 29 7 7 14 C128 57 13.33

હહનદડ 7 7 20 34 7 7 17 B231 65 52

સસમસજજક વવજસન 8 8 26 42 7 8 12 B227 69 58.67

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 18 B232 65 80

કસલ ગસણ : 227 63.64હસજરડ : 229 / 223 કસલ ગસણ : 196 423

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. આસનમસસ દટવહત આસન સસરડ રડતગ કરટ છગ. 2. ફટબબલનત રમતમસસ આકમક 

રમત સસરડ રડતગ રમત શકટ છગ.

1. યનગનસ આવશયક ગ કણન રહટલસ છગ. B+ A

ણચતકળસ 1. રસગપ કરણત ઘણત જ સસરડ છગ. 2. વવષય પસસદગત સસરડ છગ. 3. પગનસતલ સગડડગ 

સસરસ છગ.

1. ણચતમસસ પસનરસગન નન ઉપયનગ સસરન કરટ છગ. C B

પશસપસલન અનગ ડટરડ વવજસન 1. ભગસનગ દનતસસ આવડટ છગ.

 2. ધસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતગ કરડ શકટ છગ.

1. પશસઓનત સસરસસભસળ સસરડ રડતગ રસખત શકટ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. કબડડનત રમતનસસ પસચકસયર કરવસમસસ વનપ કણતસ ધરસવગ છગ. 2. નસનસ છનડ રનપગ છગ. અનગ 

તગનત સસરડ મસવજત કરટ છગ.

1. હકકટટનત રમતમસસ ખગલસડડઓ સસથગ સસમગળ સસધગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

સસસસકસવતક પવ સવતઓ 1. રસષષ પતયગનત પગમ ભસવનસ જનવસ મળગ છગ. 2. શબદ ભસડનળ સસરસ ધરસવગ છગ.1. કથસવસસસનગ કટનનમસસ રસખતનગ પસત ભજવત શકટ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. કસવય અનગ ગદ વસસચન કરડ શકટ છગ. 2. સમયરટખસ સસરડ રડતગ દનરડ શકટ છગ. 3. ઉચચ 

કકસનત વવચસહરક કમતસ કટળવગ છગ.

1. હકસરસતમક ટડકસ હટપપણત કરટ છગ.

મસલયન 1. સમસજ અનગ શસળસનસ કસયરમસસ સતત જનડસય છગ. 2. દરટક ધમર પતયગ સહહષષસતસનત ભસવનસ 

ધરસવગ છગ. 3. સવચછતસ અણભયસનમસસ સસપ કણર સહકસર આપગ છગ.

1. નસનસ ભસઈ-બહટનનગ અભયસસકસયરમસસ મદદ કરટ છગ.

વલણન 1. વનયવમતતસ અનગ સવસયવશસતનસસ વલણ ધરસવગ છગ. 2. શસળસનસ વનયમનનસસ પસલન ચસસતપણગ 

કરટ છગ. 3. શસળસનત સસપવતનગ સસરડ રડતગ જળવણત કરટ છગ.

1. બતજનગ મદદરપ થવસનસસ વલણ વવકસસવવસસ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 51

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ડડસસ નવજવન સસસસયટડ, ડડસસ.

જનનતનરરખ : 16/04/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પસરવસનન ખખશનરસમ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પસરવસનન મનસજ ખખશનરસમ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2219ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કખલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રરનન

અગગજ 8 8 20 36 9 9 14 B232 68 98.67

ગણણત 6 6 26 38 8 8 14 B230 68 96

વવજસન અનગ ટરકકનસલસજ 9 9 25 43 8 8 19 B135 78 98.67

ગખજરસતન 8 8 25 41 9 9 25 A243 84 98.67

હહનનડ 9 9 25 43 9 9 28 A246 89 98.67

સસમસજજન વવજસન 8 8 29 45 8 8 22 A238 83 98.67

સસસકસત 8 8 21 37 9 9 25 B143 80 98.67

કખલ ગખણ : 283 98.7હસજરડ : 229 / 221 કખલ ગખણ : 267 550

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. યસગ મસટર અનયનગ પસતસસહન આપગ છગ. 2. હકયસઓમસસ જયસવત તસટનનન હકયસ 

સસરડ રડતગ નરર છગ.

1. શસસસશસસનન હકયસ લસસબસ સમય સ કધન જળવન શનર છગ. A A+

ણચતનળસ 1. જકનસ રસગનન નસગળ ફસડડનગ સરસ ગનહટટગ નસડર બનસવન શનર છગ. 2. પગનસનલ 

સગડડગ સસરખ છગ. 3. રસગસનન મગળવણન નરડ શનર છગ.

1. નગચરનગ આબગહ કબ નસરડ શનર છગ. B B+

પશખપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ખસણનસણથન પહરણચત છગ.

 2. ધસસચસરસનન ઉપયસણગતસ વવશગ જણગ છગ.

1. સમયસર પશખઓનન મસવજત નરડ શનર છગ. B B+

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શનલતસનન કમતસ ધરસવગ છગ. 2. નબડડનન રમતમસસ કસવતમ શસસસશસસ સસરડ રડતગ 

લઈ શનર છગ.

1. ફટબસલનન રમતમસસ હરડડગ નકશલય સસરડ રડતગ નરર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. વવશસળ શબન ભસડસળ ધરસવન શનર છગ. 2. ગરડબ વવદસથરનગ મનનરપ થવસ મફત-પખસતનસ 

બખન બબનમસસ જમસ નરડ.

1. પસનરવશનતસ અનગ લસનબસલનનગ અનખરપ રજકઆત નરર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનસપથમ સત નસ વનનરશનસવવષય

જવન નકશલયસ 1. હનસરસતમન ટડનસ હટપપણન નરર છગ. 2. સમસજસગવસનન ભસવનસ નરળવગ છગ. 3. શસળસનન 

આસપસસનસસ વવસતસરસમસસ જ સત ખનસશન નવસઓનસ છસટનસવ નરડ, સમસજસગવસનન ભસવનસ નરળવગ 

છગ.

1. હસવભસવ સસથગ વવનમતસથન જવસબ આપગ છગ.

મખલયસ 1. સવયસ વશસત પસળગ છગ. 2. વનખસલસતસ, વનપખણતસ અનગ સમય પસલનતસ છગ. 3. વશસતનખસ 

પસલન નરર છગ.

1. રમતનસ મગનસન ઉપર વશસતનખસ પસલન નરર છગ.

વલણસ 1. પયસરવરણ સસથગ આતમનય સસબસધ ધરસવગ છગ. 2. શસળસનસ વનયમસનખસ પસલન નરવસમસસ ખ કબ 

વનયવમત બનગ છગ. 3.  શસરડહરન રડતગ નબળસ વવદસથરઓનગ મનનરપ થવસનન ભસવનસ ધરસવગ 

છગ.

1. નગતસગનરડમસસ નકશલયસનખસ વનનશરન નરડ શનર છગ.

વગર વશકનનન સહડ આચસયરનન સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 53

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9909098796સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 25/11/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ચચહસણ જયયતતભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ચચહસણ પયકજકકમસર જયયતતભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2272ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

તવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 19 31 8 9 18 B235 66 94.67

ગણણત 6 7 18 31 6 7 14 C127 58 82.67

તવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 20 32 7 7 12 C126 58 72

ગકજરસતત 7 7 25 39 8 8 20 B136 75 92

હહનનડ 8 8 24 40 8 8 16 B132 72 88

સસમસજજક તવજસન 7 9 24 40 6 8 14 B228 68 53.33

સયસકસત 7 7 22 36 8 8 19 B135 71 96

કકલ ગકણ : 249 89.61હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 219 468

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. તશ. 1. કબડડનત રમતમસય કસતતમ શસસનચચવસસ પદતત ખ કબ સસરડ રડતગ કરડ શકર ચગ. 2. 

કબડડ રમતનકય પયચકસયર કરવસમસય તનપકણતસ ધરસવગ ચગ.

1. વ સકસરનપણનકય મહતવ સમજ ચગ. A+ A+

ણચતકળસ 1. તવષય પસયનગત સસરડ ચગ. 2. જકનસ રયગતન કસગળ ફસડડનગ સરસ ગતહનટગ કસડર 

બનસવત શકર ચગ. 3. બનડરર કરવસમસય કકશળ ચગ.

1. કક યજ ઉપર રયગન દસરસ સકયનર ફલનસનત બનસવગ ચગ. C B+

પશકપસલન અનગ ડરરડ તવજસન 1. ધસસચસરસનત ઉપયનણગતસ જણગ ચગ.

 2. પશકઓનત સસરસયભસળ રસખત શકર ચગ.

1. ધસસચસરસ તવશગ જણગ ચગ. B B+

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

રમત-ગમત 1. ખન-ખનનત રમતમસય પલનડઓ સસરડ મસરડ શકર ચગ. 2. સસસઈકર વડર સસરન કન લગસવત શકર 

ચગ.

1. તસકસતનકય તનનશરન સસરડ રડતગ કરડ શકર ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

સસયસકસતતક પવ સતતઓ 1. આરનહ અવરનહ સસથગ ગસન કરડ શકર ચગ. 2. મચણલક તવચસરન લખત શકર ચગ.1. ગમતસ સવરપ કર પકસરનકય સપષનડકરણ કરવસનન પયતન કરર ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદતતય સત નસ તનનરશકનપથમ સત નસ તનનરશકનતવષય

જવન કચશલયન 1. હસવભસવ સસથગ તથસ યનગય રડતગ શબનનનન ઉપયનગ કરડ તવનયતસથત જવસબ આપગ ચગ. 2. 

નરરક ભસષસમસય લખસયગલ કર બનલસયગલ (ગદ, પદ, નસનકન) સસહહતયનત કનર કરર ચગ. 3. 

સવચચતસ અણભયસન અતગરત વગરખયડન અનગ શસળસ-સફસઈ પવ સતતમસય હયમગશસ આગળ પડતન 

ભસગ લગ ચગ

1. હળડમળડનગ રહર ચગ.

મકલયન 1. કકનરતત હનનસરત વખતગ અસરગસતનનગ મનનરપ થસય ચગ. 2. કકનરતત સયસસધનનનસ જતન 

અનગ સયવધરન મસનર પયતનશતલ રહર ચગ. 3. કસકસનત નડકરડનગ વગરકસયરમસય મનન કરર ચગ.

1. વ સદ વયહકતનગ રનડ કનસ કરસવવસમસય મનન કરર ચગ.

વલણન 1.  શસરડહરક રડતગ નબળસ તવદસથરઓનગ મનનરપ થવસનત ભસવનસ ધરસવગ ચગ. 2. પયસરવરણ 

સસથગ આતમતય સયબયધ ધરસવગ ચગ. 3. શસળસનસ તનયમનનકય પસલન કરવસમસય ખ કબ તનયતમત બનગ 

ચગ.

1. જવસબનસરડભરકર વતરન તથસ મનનરપ થવસનકય વલણ ધરસવગ ચગ.

વગર તશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 54

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9737356949સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 01/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર અજબસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર પવવણભસઈ અજબસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2273ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 17 29 7 7 17 C131 60 80

ગણણત 7 7 17 31 7 7 14 C128 59 84

વવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 20 32 7 7 11 C125 57 68

ગકજરસતત 6 6 24 36 7 7 16 B230 66 65.33

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 16 B230 66 58.67

સસમસજજન વવજસન 7 8 24 39 8 9 12 B229 68 53.33

સસસકસત 7 7 16 30 7 7 18 B232 62 57.33

કકલ ગકણ : 233 79.22હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 205 438

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. જકનડ જકનડ રસષષડય અનગ આતરરસષષડય રમતનનસ ફનનનગસફસ સમસચસરપતનમસસથત 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કનર છગ. 2. ખન-ખનનત રમતમસસ જજમગનન ખન વધક સસરડ રડતગ 

રમત શનર છગ.

1. વ સકનનકસ મહતવ સમજ આતમતયતસ નરળવગ છગ. A A+

ણચતનળસ 1. પગનસતલ સગડડગ સસરક છગ. 2. રસગનનત મગળવણત નરડ શનર છગ. 3. ભભવમવતન આનસરન 

સસરસ નનરર છગ.

1. અવલનનનશકકત ખ કબ જ સસરડ છગ. C B+

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ગનચરનમસસ પશકઓનગ નરવત રડતગ ઉછગર નરડ શનસય તગ જણગ છગ.

 2. ધસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

1. ધસસચસરસનસસ પમસણ વવશગ જણગ છગ. B B+

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. સષસઈનર વડર સસરન નન લગસવત શનર છગ. 2. ફનબનલનત રમતમસસ આકમણ રડતગ રમત શનર 

છગ.

1. નરચ સસરડ રડતગ પનડડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. અલસનસરડન શબનનનન ઉપયનગ નરડ શનર છગ. 2. નરરન ધમર પતયગ સહહષષકતસનત ભસવનસ 

ધરસવગ છગ.

1. નસનનન, નલસસપધસર, ણચતન, ન સતય, સસગતત જવત સપધસરઓનકસ આયનજન/સસચસલન નરર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

જવન નભશલયન 1. પહરણસમનત સજગતસ સસથગ આવત લસગણતઓનન જવસબ આપગ તથસ સભસનતસ નરળવગલ 

છગ. 2. બતજનત લસગણતઓનગ ઓળખગ છગ, વસચસ આપગ છગ તથસ અસરનસરન રડતગ તગનન જવસબ 

આપત શનર છગ. 3. સહકયપણગ સસસભળડ, તગનગ યસન રસખગ છગ.

1. બતજનત લસગણતઓનગ ઓળખગ છગ, વસચસ આપગ છગ તથસ અસરનસરન રડતગ તગનન જવસબ 

આપત શનર છગ.

મકલયન 1. કકનરતત હનનસરત વખતગ અસરગસતનનગ મનનરપ થસય છગ. 2. વ સદ વયહનતનગ રનડ કનસ 

નરસવવસમસસ મનન નરર છગ. 3. શશકણણન સસધનનનત જળવણત મસનર નસળજ લગ છગ.

1. પનતસનત પસનલત નતચગ નચરન છગ નર નહડ એનકસ ધયસન રસખગ છગ.

વલણન 1. વવશબસધકતવનત ઉતમ ભસવનસ ધરસવગ છગ. 2.  શસરડહરન રડતગ નબળસ વવદસથરઓનગ મનનરપ 

થવસનત ભસવનસ ધરસવગ છગ. 3. તસદક રસત શસળસનડય જકસસસનકસ વનનશરન નરડ શનર છગ.

1. પયસરવરણ સસથગ આતમતય સસબસધ ધરસવગ છગ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 55

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : ધધનનરધ

જનનતનરરખ : 01/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : છતધલલયધ ભભરધભધઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : છતધલલયધ ભધવનશભધઈ ભભરધભધઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2274ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કભલ

(૧૦૦%)

ગનડ પસરનનધઈલ 

રરનન

અગનજ 6 6 16 28 7 7 16 C130 58 72

ગલણત 7 7 16 30 7 7 13 C127 57 80

વવજધન અનન નરકકનનલનજ 6 6 20 32 7 7 12 C126 58 72

ગભજરધતત 6 6 24 36 7 7 18 B232 68 81.33

હહનનન 7 7 21 35 7 7 20 B234 69 78.67

સધમધજજન વવજધન 8 8 25 41 8 8 13 B229 70 69.33

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 15 C129 60 32

કભલ ગભણ : 233 80.52હધજરન : 229 / 223 કભલ ગભણ : 207 440

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનનપથમ સત નધ વનનરશનનવવષય ગનડ ગનડ

સવધસસય અનન શધ. વશ. 1. ખન-ખનનત રમતમધસ ખન સધરન રનતન આપત શનર છન. 2. નબડનનત રમતમધસ કસવતમ 

શધસનચછવધસ પદવત ખ કબ સધરન રનતન નરન શનર છન.

1. વવદધથરમધસ નનત સતવનત ભધવનધ વવનસત છન. A A

લચતનળધ 1. જકનધ રસગતન નધગળ ફધડનનન સરસ ગતહનટગ નધડર બનધવત શનર છન. 2. વવષય 

પસસનગત સધરન છન. 3. બનડરર નરવધમધસ કભશળ છન.

1. મમલલનતધથત શનષષ રરખધસનન નરર છન. B B+

પશભપધલન અનન ડરરન વવજધન 1. ખધણનધસ પમધણ વવશન જણન છન.

 2. દકધનધ ઉપયનગ વવશન જણન છન.

1. ધધસચધરધનત સવચછતધ વવશન જણન છન. B B+

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનનપથમ સત નધ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. હનટગ નવર નરવધમધસ વનપ કણતધ ધરધવન છન. 2. પયધરવરણનત જળવણતનત પદવતઓનત 

જણનધરન સધરન છન.

1. હકનરનનત રમતમધસ ખનલધડનઓ સધથન સભમનળ સધધન છન.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનનપથમ સત નધ વનનરશનનવવષય

સધસસકસવતન પવ સવતઓ 1. જભનધ જભનધ લચહનન ઉપયનગ નરન શનર છન. 2. હધથનત જભનનજભનન હરનતન દધરધ અસરનધરન 

રનતન વગધડન શનર છન.

1. શધળધનધ અનય વવદધથરઓનન વશસત, યનગ, નસરત, સસસકસવત વગનરરનભ સ મહતવ સમજવન છન.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નધ વનનરશનનપથમ સત નધ વનનરશનનવવષય

જવન નમશલયન 1. પનતધનત નબળધઈ તથધ શકકતનન ઓળખવધનન પયતન નરર છન. 2. પનતધનત તધણ-લચટતધનધસ 

નધરણન તથધ અસરનનન જણવધનન પયતન નરર છન. 3. 

શધળધનકધએ/જજલલધનકધએ/રધજયનકધએ કધયરકમનનભસ આયનજન નરવધનત કમતધ ધરધવન છન.

1. વવચધર તથધ મસતવયનત સતયતધનભસ વનનશરન નરન શનર છન.

મભલયન 1. વશકણ તથધ આચધયર પતયન આનરભધવ ધરધવન છન. 2. નનવતનતધનભસ મ કલય ધરધવન છન. 3. 

નનત સતવનધ ગભણન રહરલધ છન.

1. શધળધનત વમલનતનન નનઈ વવદધથર નભનસધન નરર તનનન અનનધવન છન.

વલણન 1. વશકન તથધ વવદધથરઓ પતયનય નમતધથત વતર છન. 2. નનત સતવનધ ગભણન ધરધવન છન. 3. 

સનધરધતમન નનનધ-હનપપણ નરર છન.

1. વગરખસડ સવચછ રધખવધમધસ મનનરપ થધય છન.

વગર વશકનનત સહન આચધયરનત સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 56

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર :સરનનમમન : મમ-પપ:-રપબસ

જનનતનરરખ : 18/07/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : શશમમળળ બમબમભમઇ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : શશમમળળ કમલલશભમઇ બમબમભમઇ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2275ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગલડ પસરનનમઈલ 

રરનક

અગલજ 6 6 13 25 7 7 14 C128 53 37.33

ગણણત 6 6 14 26 7 7 12 C126 52 44

વવજમન અનલ નરકકનપલપજ 6 6 18 30 7 7 9 C123 53 42.67

ગમજરમતશ 6 6 23 35 7 7 16 B230 65 61.33

હહનનળ 7 7 20 34 7 7 13 B227 61 32

સમમમજજક વવજમન 7 9 22 38 7 8 16 B231 69 58.67

સસસકસત 6 6 18 30 7 7 17 B231 61 44

કમલ ગમણ : 218 53.25હમજરળ : 229 / 222 કમલ ગમણ : 196 414

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકપપથમ સત નમ વનનરશકપવવષય ગલડ ગલડ

સવમસસય અનલ શમ. વશ. 1. કબડળનશ રમતમમસ કસવતમ શમસપચચવમસ પદવત ખ કબ સમરળ રળતલ કરળ શકર ચલ. 2. 

અનડર 19મમસ વવલશબવલ સપરમરમમસ નલશનલ કકમએ વવજતમ થયલલ ચલ.

1. નરબલ નરવનસમમસ સપશન સવવરસ સમરળ રળતલ કરર ચલ. A A+

ણચતકળમ 1. રસગપ કરણશ ઘણશ જ સમરળ ચલ. 2. વવષય પસસનગશ સમરળ ચલ. 3. જકનમ રસગશન 

કમગળ ફમડળનલ સરસ ગશહનટગ કમડર બનમવશ શકર ચલ.

1. ણચતમમસ સરસ પલચવકર આપશનલ રસગપ કરણશ કરળ શકર ચલ. C B

પશમપમલન અનલ ડરરળ વવજમન 1. રમસચમરમનશ ઓળખ સમરળ રળતલ કરળ શકર ચલ.

 2. ખલતશનશ બનમવનપ વવશલ જણલ ચલ.

1. પમણશઓનલ સમરળ રળતલ ઓળખશ શકર ચલ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકપપથમ સત નમ વનનરશકપવવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથશ ખસવમ-નપડવમનશ કમતમ રરમવલ ચલ. 2. સસઘભમવનમ જપવમ મળલ ચલ.1. રમત-ગમત કમયરકલતમમસ ભમગ લલવમ તતયમરળ બતમવલ ચલ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકપપથમ સત નમ વનનરશકપવવષય

સમસસકસવતક પવ સવતઓ 1. યપગય હમવ ભમવ સમથલ ગમન કરળ શકર ચલ. 2. સમવમચય અનલ સપષન અકરપએ લખશ શકર ચલ.1. પયમરવરણ અનલ સસસકસવતનમસ જતન કરવમનપ પયતન કરર ચલ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકપપથમ સત નમ વનનરશકપવવષય

જવન કકશલયપ 1. નરરક ભમષમમમસ લખમયલલ કર બપલમયલલ (ગદ, પદ, નમનકપ) સમહહતયનશ કનર કરર ચલ. 2. 

ટકકડળમમસ કમમ કરવમનશ આવડત અનલ સહકમરનશ ભમવનમ રરમવલ ચલ. 3. મજક પણ કરળ શકર 

ચલ અનલ રડળ પણ શકર ચલ.

1. નકશમપપથશ-સવમધપપથશમમસ સવચચતમથશ કમમ કરર ચલ.

મમલયપ 1. નરરક રમર પતયલ સમમનતમનપ ભમવ રરમવલ ચલ. 2. પપતમનશ જતમમસ સમખ શપરવમનશ કમતમ 

રરમવલ ચલ. 3. વવશસનશયતમનશ ભમવનમ રરમવલ ચલ.

1. શમળમનશ વમલકતનલ કપઈ વવદમથર નમકસમન કરર તલનલ અનકમવલ ચલ.

વલણપ 1. સહધયમયશ સમથલ હળળમળળનલ રહરવમનમસ વલણ રરમવલ ચલ. 2. મમત સભ કવમ અનલ નરશ પતયલ 

હકમરમતમક વલણ રરમવલ ચલ. 3. પયમરવરણનશ જળવણશમમસ મનનરપ બનલ ચલ.

1. કમનરતશ આફત સમયલ સમમજનલ મનનરપ થમય ચલ.

વગર વશકકનશ સહળ આચમયરનશ સહળ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 57

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9601898418સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 11/05/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર ઈશરભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર શવણભસઈ ઈશરભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2276ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 22.67

ગણણત 6 6 13 25 6 7 9 C222 47 12

વવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 18 30 7 7 8 C122 52 37.33

ગકજરસતત 6 6 23 35 7 7 17 B231 66 65.33

હહનનડ 7 7 15 29 7 7 15 C129 58 10.67

સસમસજજન વવજસન 7 8 23 38 8 8 16 B232 70 69.33

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 15 C129 60 32

કકલ ગકણ : 215 37.66હસજરડ : 229 / 221 કકલ ગકણ : 190 405

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. જકનડ જકનડ રસષષડય અનગ આતરરસષષડય રમતનનસ ફનનનગસફસ સમસચસરપતનમસસથત 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કનર છગ. 2. સસઘભસવનસ જનવસ મળગ છગ.

1. ફનબનલ નત રમતમસસ પસસસતગ નકસ નકશલય સસરડ રડતગ નરર છગ. 2. નનઈ ચનકસ 

રમતમસસ ચનકસ બ કદદનકસ પનશરન નરડ શનર છગ.

A A

ણચતનળસ 1. પગનસતલ સગડડગ સસરક છગ. 2. બનડરર નરવસમસસ કકશળ છગ. 3. રસગનનત મગળવણત નરડ 

શનર છગ.

1. પ કસઠસ, રસગ, બલબ અનગ સકશનભન સસમગત દસરસ સરસ ઢડગલત બનસવત શનર છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસ વવશગ જણગ છગ.

 2. પશકઓનત સસરસસભસળ સસરડ રડતગ રસખત શનર છગ.

1. તમસમ પનસરનસ પસણતઓનત ઓળખ સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમસસ અવતમ સમય સ કધત ધધયર જળવત રસખગ છગ. 2. વનશસન સસરડ રડતગ તસનડ 

શનર છગ.

1. સષસઈનર વડર હરવસર શનન લગસવત શનર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. અકરન પરથત શબનન બનસવત શનર છગ. 2. ભસષસમસસ વવશગષ જસન ધરસવગ છગ.1. સહનશતલતસનત કમતસ ધરસવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

જવન નકશલયન 1. નગત સતવનસસ ગકણ રહરલસ છગ. 2. સસચત વસતનત નતડરતસથત રજકઆત નરડ શનર છગ. 3. 

ખગલહનલતનસ ગકણનગ સવતનસરર છગ.

1. પનતસનસ પશન રજક નરડ શનર છગ.

મકલયન 1. શસળસનત વમલનતનગ નનઈ વવદસથર નકનસસન નરર તગનગ અનનસવગ છગ. 2. અધનગ રસતન 

ઓળસગવસમસસ મનનરપ થસય છગ. 3. ગરડબ વવદસથરઓનગ મનનરપ થવસ મફત પકસતનન 

બકનબગનનમસસ જમસ નરસવગ છગ.

1. નધવતનતસનકસ મ કલય ધરસવગ છગ.

વલણન 1. શસળસનસ નસયરકમનમસસ સવધવછન રડતગ યનગનસન આપગ છગ. 2. રસષષડય તહરવસરનનત ઉજવણત 

અનગ આયનજનમસસ સહકય ભસગ લગ છગ. 3. પનતસનસ મસતસ-વપતસ તથસ નસનસ-નસનડનગ મનનરપ 

થવસનકસ વલણ ધરસવગ છગ.

1. તસદક રસત શસળસનડય જકસસસનકસ વનનશરન નરડ શનર છગ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 58

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9662340720સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 10/07/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર રમમશભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર કનનભસઈ રમમશભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2277ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કનલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગમજ 6 6 18 30 7 7 16 C130 60 80

ગણણત 6 6 14 26 7 7 11 C125 51 37.33

વવજસન અનમ નરકકનનલનજ 6 6 20 32 7 7 9 C123 55 61.33

ગનજરસતત 6 6 24 36 7 7 19 B233 69 86.67

હહનનડ 7 7 18 32 7 7 22 B236 68 73.33

સસમસજજક વવજસન 7 8 27 42 7 8 12 B227 69 58.67

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 16 B230 63 65.33

કનલ ગનણ : 231 75.32હસજરડ : 229 / 223 કનલ ગનણ : 204 435

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય ગમડ ગમડ

સવસસસય અનમ શસ. વશ. 1. યનગ મસનર અનયનમ પનતસસહહત કરર છમ. 2. ફરકદકરમસસ ગવત સસરડ રડતમ લસવત શકર 

છમ.

1. વગર સફસઈમસસ ઉતસસહપ કવરક રસપ કવરક કસમ કરર છમ. A A

ણચતકળસ 1. ભસતણચતનસ અવનવસ આકસરન સજર શકર છમ. 2. કનનરતત નશય સરસ રડતમ નનરડ 

શકર છમ. 3. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ છમ.

1. આગણતનસ નરરવસ દસરસ સરસ રસગપ કરણત કરડ શકર છમ. C B

પશનપસલન અનમ ડરરડ વવજસન 1. ખસણનસણથત પહરણચત છમ.

 2. પશનઓનમ ઓળખત શકર છમ.

1. ગસયનસસ દકધનત ઉપયનગતતસ વવશમ જણમ છમ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સસસઈકર વડર સસરન કન લગસવત શકર છમ. 2. સસસઈકર વડર હરવસર શનન લગસવત શકર છમ.1. હકકરનનત રમતમસસ ખમલસડડઓ સસથમ સનમમળ સસધમ છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

સસસસકસવતક પવ સવતઓ 1. સવચછતસ અણભયસનમસસ પવ સવતમય રહર છમ. 2. મમણલક વવચસરન રજક કરડ શકર છમ.1. ઝડપથત ખસવસ-નનડવસનત કમતસ ધરસવમ છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

જવન કમશલયન 1. પસણત બચસવન', 'વ સકન બચસવન', જવસ અણભયસન અતગરત શમરડનડઠ નમત સતવ પ કરનસ પસડર છમ. 

2. NCC, NSS મસસ સહકય ભસગ લઈ, રસષસડય ભસવનસનનસ મ કલય કરળવમલ છમ. 3. વગરખસડમસસ 

પનતસનત રડતમ તતયસર કરરલસ ચસનરસ લગસવમ છમ.

1. હસવભસવ સસથમ-યનગય રડતમ જવસબ આપમ છમ.

મનલયન 1. પસમસણણકતસ તથસ મતતતભસવનસનનસ શમષઠ પનશરન જનવસ મળમ છમ. 2. વશકક તથસ વવદસથરઓ 

પતયમ નમતસથત વતર છમ. 3. નસનસ ભસઈ-બહરનનમ અભયસસકસયરમસસ મનન કરર છમ.

1. પસમસણણકતસનનસ મ કલય ધરસવમ છમ.

વલણન 1. સવયસ વશસત પસળમ છમ. અનમ બતજનમ વશસતમસસ રહરવસનત સ કચનસ આપમ છમ. 2. મસત સભ કવમ, નરશ 

પતયમ હકસરસતમક ભસવનસ ધરસવમ છમ. 3. સહસધયસયત પતયમ હસમમશસ સહસયરપ બનમ છમ.

1. સહ-અધયસયત સસથમ અસરકસરક રડતમ પવતહકયસ કરર છમ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 59

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 7648387476સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 04/03/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મકવસણસ શશકરભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મકવસણસ સસધસભસઈ શશકરભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2278ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 15 27 7 7 12 C126 53 37.33

ગણણત 6 6 13 25 7 7 9 C223 48 20

વવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 16 28 7 7 11 C125 53 42.67

ગકજરસતત 6 6 24 36 7 7 15 B229 65 61.33

હહનનડ 7 7 17 31 7 7 17 B231 62 40

સસમસજજક વવજસન 7 8 24 39 8 8 11 B227 66 42.67

સશસકસત 6 6 21 33 7 7 13 C127 60 32

કકલ ગકણ : 219 40.26હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 188 407

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. કડયસઓનન જલનગતત સસરડ રડતગ કરર છગ. 2. પશચનસ વનણરયનનન આનર કરર છગ.1. આસન મસશ ગગમકખ આસન સસરક કરર છગ. B+ A

ણચતકળસ 1. ણચત નનરવસમસશ રસ લગ છગ. 2. રશગ કસયર સસરડ રડતગ કરર છગ. 3. મગણલકતસથત શગષષ 

રરખસશકન કરર છગ.

1. પનસથરણચતમસશ લસઈવનનગ વકર અનગ કવમક આકસવતઓનત પદવત સસરડ અપનસવત 

શકર છગ.

C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ફફન કસઢવસનત મસહહતત જણગ છગ.

 2. દકધનસ ઉપયનગ વવશગ જણગ છગ.

1. ભગસનસ દકધમસશથત બનનત બનસવનન જણગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. કબડડનત રમતમસશ ઘગરન સસરડ રડતગ તનડડ શકર છગ. 2. તસકસતનકશ વનનશરન, ટકકસગસળસમસશ 

શકકતનકશ સશપસનન કરડ બતસવગ છગ.

1. વવદસથરમસશ ખગલહનલતનત ભસવનસ વવકસત છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

સસશસકસવતક પવ સવતઓ 1. સસરસ અકરર લખત શકર છગ. 2. યનગય વવચસરનનગ રજક કરડ શકર છગ.1. રનજજનનડ વવજસવનક ઘનનસઓનકશ જસન તથસ પયનગન કરવસનત કમતસ ધરસવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશકનપથમ સત નસ વનનરશકનવવષય

જવન કગશલયન 1. સમસનતસનત ભસવનસનકશ મ કલય ધરસવગ છગ. 2. સમસજસગવસનત ભસવનસ કરળવગ છગ. 3. 

વનબશધલગખન, નકશસપ કવતર અનગ પયનગપનથતમસશ સવચછતસપ કવરક કસયર કરડ શકર છગ.

1. પનતસનત રજકઆત સસરડ રડતગ કરર છગ.

મકલયન 1. વશકક પતયગ આનરભસવ ધરસવગ છગ. 2. વગરકસયરમસશ બતજનગ મનન કરર છગ. 3. રસતસમસશ 

મળગલ વસસ ક શસળસએ જમસ કરસવગ છગ.

1. સશગષનનત ભસવનસનકશ મ કલય ધરસવગ છગ.

વલણન 1. વનયવમતતસ અનગ સમયનકશ વલણ છગ. 2. વશકકનનન આનર જળવગ છગ. મનનરપ થવસનત 

ભસવનસ રસખગ છગ. 3. કકનરતત આફત સમયગ સમસજનગ મનનરપ થસય છગ.

1. વવદસથરઓ પતયગ સહસનકભ કવતનકશ વલણ ધરસવગ છગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 60

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9737794922સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 06/01/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : ચમસર વકકસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ચમસર ભસરભસઈ વકકસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2279ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 16 28 7 7 11 C125 53 37.33

ગણણક 6 6 18 30 7 7 7 C121 51 37.33

વવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 16 28 7 7 8 C222 50 20

ગકજરસકત 6 6 24 36 7 7 16 B230 66 65.33

હહનનડ 7 7 21 35 7 7 17 B231 66 58.67

સસમસજજન વવજસન 8 8 23 39 7 8 16 B231 70 69.33

સસસકસક 6 6 21 33 7 7 13 C127 60 32

કકલ ગકણ : 229 57.14હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 187 416

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. આસન મસનર અનય નગ પનતસસહન આપગ છગ. 2. નબડડ મસસ નમ ઘકનવન નકશલય 

સસરડ રડકગ નરર છગ.

1. સ કયરનમસનસર સરળકસથત નરડ શનર છગ. A A+

ણચતનળસ 1. કકનરકત નશય સરસ રડકગ નનરડ શનર છગ. 2. સવચછકસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છગ. 3. 

પનસથરણચતનત સમજ સસરડ છગ.

1. કકનરકમસસ રહરલસસ કતવનનગ સકસનર રડકગ, યનગય રડકગ, જણત-મસણતનગ સકસનર ગનઠવણત 

નરડનગ ણચત નનરવસનત સરસ છગ.

C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ઋતકઓમસસ પશકઓનગ નરવત રડકગ સસચવવસ કગ જણગ છગ.

 2.  ગમસણનત સવસછકસ વવશગ જણગ છગ.

1. દકધનસ પસવડર વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

રમક-ગમક 1. વગરનગ સવચછ રસખવસમસસ મનન નરર છગ. 2. ખન-ખનનત રમકમસસ જજમગનન ખન વધક સસરડ રડકગ 

રમત શનર છગ.

1. વનશસન સસરડ રડકગ નરડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

સસસસકસવકન પવ સવકઓ 1. કસલ સસથગ નનમ વમલસવતનગ ગરબસ રમત શનર છગ. 2. સકવસચય અકરર સવરસભર વસનયન 

લખગલસ છગ.

1. વ સકનનકસ મહતવ સમજવવસનત કકશળકસ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

જવન નકશલયન 1. પનકસનસ પશન રજક નરડ શનર છગ. 2. નનહનસ બરડ પર સકવસનયર લખગ છગ. 3. હસવભસવ સસથગ 

વવનમકસથત જવસબ આપગ છગ.

1. નરરન ભસષસમસસ લખસયગલ સસહહતયનત નનર નરર છગ.

મકલયન 1. પનકસનસ ભસઈ-બહરનનગ અભયસસનસયરમસસ મનન નરર છગ. 2. નસનસનસ છનનરસનગ અભયસસમસસ 

મનન નરર છગ. 3. વનખસલસકસ અનગ વનપ કણકસ સસથગ નસમ નરર છગ.

1. વવશસનતયકસનત ભસવનસ ધરસવગ છગ.

વલણન 1. સહસધયસયત પતયગ ખગલહનલતપ કવરન વકર છગ. 2. યનગય હનશસનત નડનસ-હનપપણ નરડ શનર છગ. 3. 

વગરખસડ સવચછ રસખવસમસસ મનનરપ થસય છગ.

1. નગત સતવનસ ગકણન ધરસવગ છગ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 61

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9929736479સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 30/05/1998 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : છતસલલયસ પપપટભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : છતસલલયસ સસજયભસઈ પપપટભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2280ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનટસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 17 29 7 7 11 C125 54 52

ગલણત 6 6 19 31 6 7 8 C121 52 44

વવજસન અનગ ટરકકનપલપજ 6 6 19 31 6 7 6 C219 50 20

ગકજરસતત 6 6 24 36 7 7 14 B228 64 57.33

હહનનડ 7 7 21 35 7 7 16 B230 65 52

સસમસજજન વવજસન 8 8 23 39 7 7 10 B224 63 17.33

સસસકસત 6 6 21 33 7 7 13 C127 60 32

કકલ ગકણ : 234 44.16હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 174 408

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનપપથમ સત નસ વનનરશનપવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. આસનમસસ નરવહત આસન સસરડ રડતગ નરર છગ. 2. ફટબબલનત રમતમસસ આકમન 

રમત સસરડ રડતગ રમત શનર છગ.

1. નગત સતવ નત શહનત સસરડ નરડ શનર છગ. B+ A

લચતનળસ 1. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ છગ. 2. રસગ નસયર સસરડ રડતગ નરર છગ. 3. લચત 

નપરવસમસસ રસ લગ છગ.

1. અલગ અલગ રસગ પધધવતનપ ઉપયપગ નરર છગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ભગસનગ નપતસસ આવડર છગ.

 2. ધસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

1. દકધનસ પસવડરમસસથત બનનત બનસવટપ વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનપપથમ સત નસ વનનરશનપવવષય

રમત-ગમત 1. નબડડનત રમતનકસ પસચનસયર નરવસમસસ વનપ કણતસ ધરસવગ છગ. 2. નસનસ છપડ રપપગ છગ. અનગ 

તગનત સસરડ મસવજત નરર છગ.

1. હકનરટનત રમત નકશલયથત સસરડ રડતગ રમગ છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનપપથમ સત નસ વનનરશનપવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. રસષષ પતયગનત પગમ ભસવનસ જપવસ મળગ છગ. 2. શબન ભસડપળ સસરક ધરસવગ છગ.1. શસળસનસ બસગસયતનસયરમસસ જપડસય છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનપપથમ સત નસ વનનરશનપવવષય

જવન નકશલયપ 1. નસવય અનગ ગદ વસસચન નરડ શનર છગ. 2. સમયરરખસ સસરડ રડતગ નપરડ શનર છગ. 3. ઉચચ 

નકસનત વવચસહરન કમતસ નરળવગ છગ.

1. ટકનડડમસસ નસમ નરવસનત આવડત અનગ સહનસરનત ભસવનસ ધરસવગ છગ.

મકલયપ 1. પપતસનસ ભસઈ-બહરનનગ અભયસસનસયરમસસ મનન નરર છગ. 2. નસનસનસ છપનરસનગ અભયસસમસસ 

મનન નરર છગ. 3. વનખસલસતસ અનગ વનપ કણતસ સસથગ નસમ નરર છગ.

1. જવનયસનત ભસવનસ નરળવવસ પગરસય છગ.

વલણપ 1. સમસજ અનગ શસળસનસ નસયરમસસ સતત જપડસય છગ. 2. વશકનપ પતયગ મસન ધરસવગ છગ. 3. 

શસળસનસ નસયરમસસ સતત જપડસય છગ.

1. શસળસનસ નસયરકમપ તથસ પવસવતઓમસસ વનયવમત હસજર રહર છગ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 62

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9913794189સરનનમમન : જનનલ

જનનતનરરખ : 11/06/1996 નનતનનમન નનન : ભનવનનબબન પપતનનમન નનન : બનરરટ કકલનસભનઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બનરરટ કકરણકકમનર કકલનસભનઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2281ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનટનઈલ 

રરનક

અગબજ 6 6 15 27 7 7 10 C124 51 18.67

ગણણત 6 6 14 26 6 7 8 C221 47 12

વવજનન અનબ ટરકકનરલરજ 6 6 17 29 6 7 8 C221 50 20

ગકજરનતત 6 6 20 32 7 7 14 C128 60 34.67

કહનનન 7 7 22 36 7 7 17 B231 67 65.33

સનમનજજક વવજનન 8 9 22 39 7 8 10 B225 64 26.67

સસસકસત 6 6 18 30 7 7 16 C130 60 32

કકલ ગકણ : 219 28.57હનજરન : 229 / 221 કકલ ગકણ : 180 399

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નન વનનરશકરપથમ સત નન વનનરશકરવવષય ગબડ ગબડ

સવનસસય અનબ શન. વશ. 1. યરગ મનટર અનયનબ પરતસનહન આપબ છબ. 2. કકયનઓમનસ જયરવત તનટકનત કકયન 

સનરન રનતબ કરર છબ.

1. કકકરટનત રમતમનસ ખબલનડનઓ સનથબ સકમબળ સનધબ છબ. B+ A

ણચતકળન 1. કકનરતત નશય સરસ રનતબ નરરન શકર છબ. 2. મમણલકતનથત શબષષ રરખનસકન કરર છબ. 3. 

ભનતણચતનન અવનવન આકનરર સજર શકર છબ.

1. ભમવમવતક આકનરર સનરન નરરર છબ. B B

પશકપનલન અનબ ડરરન વવજનન 1. ખનણનનણથત પકરણચત છબ.

 2. ધનસચનરનનત ઉપયરણગતન વવશબ જણબ છબ.

1. આચળવનળન પનણતઓ વવશબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નન વનનરશકરપથમ સત નન વનનરશકરવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શતલતનનત કમતન ધરનવબ છબ. 2. કબડનનત રમતમનસ કસવતમ શનસરશનસ સનરન રનતબ 

લઈ શકર છબ.

1. વવદનથરમનસ ખબલકનલતનત ભનવનન વવકસત છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નન વનનરશકરપથમ સત નન વનનરશકરવવષય

સનસસકસવતક પવ સવતઓ 1. વવશનળ શબન ભસડરળ ધરનવત શકર છબ. 2. ગરનબ વવદનથરનબ મનનરપ થવન મફત-પકસતકર 

બકક બબકમનસ જમન કરન.

1. સકવનચય અનબ સપષટ અકરરએ લખત શકર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નન વનનરશકરપથમ સત નન વનનરશકરવવષય

જવન કમશલયર 1. હકનરનતમક ટનકન કટપપણત કરર છબ. 2. સમનજસબવનનત ભનવનન કરળવબ છબ. 3. શનળનનત 

આસપનસનનસ વવસતનરરમનસ જ સત કનનશક નવનઓનર છસટકનવ કરન, સમનજસબવનનત ભનવનન કરળવબ 

છબ.

1. ટકકડનમનસ કનમ કરવનનત આવડત અનબ સહકનરનત ભનવનન ધરનવબ છબ.

મકલયર 1. સવયસ વશસત પનળબ છબ. 2. વનખનલસતન, વનપકણતન અનબ સમય પનલનતન છબ. 3. વશસતનકસ 

પનલન કરર છબ.

1. અધનબ રસતર ઓળસગવનમનસ મનનરપ થનય છબ.

વલણર 1. શનળનનત સસપવતનબ સનરન રનતબ જળવણત કરર છબ. 2. વનયવમતતન અનબ સવસયવશસતનકસ વલણ 

ધરનવબ છબ. 3. શનળનનન વનયમરનકસ પનલન ચકસતપણબ કરર છબ.

1. પયનરવરણ સનથબ આતમતય સસબસધ ધરનવબ છબ.

વગર વશકકનત સહન આચનયરનત સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 63

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9913930806સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 01/06/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : સસલલકડ અમરતભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : સસલલકડ દશરથભસઈ અમરતભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2282ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 20 32 7 7 16 B230 62 85.33

ગણણત 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 44

વવજસન અનગ નરકકનસલસજ 6 6 23 35 7 7 11 C125 60 80

ગકજરસતત 6 6 25 37 7 7 17 B231 68 81.33

હહનદડ 7 7 22 36 7 7 16 B230 66 58.67

સસમસજજક વવજસન 8 8 27 43 8 9 12 B129 72 80

સલસકસત 6 6 15 27 7 7 14 C128 55 6.67

કકલ ગકણ : 237 75.32હસજરડ : 229 / 225 કકલ ગકણ : 198 435

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકસપથમ સત નસ વનદરશકસવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. કબડડનત રમતમસલ કસવતમ શસસસચચવસસ પદવત ખ કબ સસરડ રડતગ કરડ શકર ચગ. 2. 

કબડડ રમતનકલ પલચકસયર કરવસમસલ વનપકણતસ ધરસવગ ચગ.

1. આસન મસલ કકશળતસ કરળવગ ચગ. A A

ણચતકળસ 1. પદસથરણચતનત સમજ સસરડ ચગ. 2. ણચત દસરવસમસલ રસ લગ ચગ. 3. સવચચતસ ખ કબજ 

સસરડ દરખસય ચગ.

1. નરકચર આપવસનત કળસ ખ કબ જ સરસ ચગ. C B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસનત ઉપયસણગતસ જણગ ચગ.

 2. પશકઓનત સસરસલભસળ રસખત શકર ચગ.

1. આચળવસળસ પસણતઓનસલ ઉચગર વવશગ જણગ ચગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકસપથમ સત નસ વનદરશકસવવષય

રમત-ગમત 1. ખસ-ખસનત રમતમસલ પલનડઓ સસરડ મસરડ શકર ચગ. 2. સસસઈકર વડર સસરસ કન લગસવત શકર 

ચગ.

1. તસકસતનકલ વનદશરન સસરડ રડતગ કરડ શકર ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકસપથમ સત નસ વનદરશકસવવષય

સસલસકસવતક પવ સવતઓ 1. આરસહ અવરસહ સસથગ ગસન કરડ શકર ચગ. 2. મમણલક વવચસરસ લખત શકર ચગ.1. હસવભસવ સસથગ કસવયનકલ પઠન કરડ શકર ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકસપથમ સત નસ વનદરશકસવવષય

જવન કમશલયસ 1. હસવભસવ સસથગ તથસ યસગય રડતગ શબદસનસ ઉપયસગ કરડ વવનયતસથત જવસબ આપગ ચગ. 2. 

દરરક ભસષસમસલ લખસયગલ કર બસલસયગલ (ગદ, પદ, નસનકસ) સસહહતયનત કદર કરર ચગ. 3. 

સવચચતસ અણભયસન અતગરત વગરખલડસ અનગ શસળસ-સફસઈ પવ સવતમસલ હલમગશસ આગળ પડતસ 

ભસગ લગ ચગ

1. ઐવતહસસતક ઘનનસનગ સમજ શકર ચગ.

મકલયસ 1. કકદરતત હસનસરત વખતગ અસરગસતસનગ મદદરપ થસય ચગ. 2. કકદરતત સલસસધનસનસ જતન 

અનગ સલવધરન મસનર પયતનશતલ રહર ચગ. 3. કસકસનત દડકરડનગ વગરકસયરમસલ મદદ કરર ચગ.

1. સમયનગ મસન આપવસનત ભસવનસ ધરસવગ ચગ.

વલણસ 1.  શસરડહરક રડતગ નબળસ વવદસથરઓનગ મદદરપ થવસનત ભસવનસ ધરસવગ ચગ. 2. પયસરવરણ 

સસથગ આતમતય સલબલધ ધરસવગ ચગ. 3. શસળસનસ વનયમસનકલ પસલન કરવસમસલ ખ કબ વનયવમત બનગ 

ચગ.

1. વવવવધ પકસરનત અસમસનતસ જવત કર, કમતસ, ધસવમરક મસનયતસ, જવત, સલસકસવત દરરકનગ 

મસન-સનમસન આપગ ચગ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 64

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9727434400સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 26/12/1996 નનતનનમન નનન : કમળસબબન પપતનનમન નનન : પરમસર હરચચદભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર સસગરભસઈ હરચચદભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2283ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનસઈલ 

રરનક

અગબજ 6 6 16 28 7 7 9 C123 51 18.67

ગણણત 6 6 15 27 7 7 5 C219 46 4

વવજસન અનબ નરકકનનલનજ 6 6 14 26 7 7 10 C224 50 20

ગકજરસતત 6 6 20 32 7 7 13 C127 59 26.67

હહનદડ 7 7 19 33 7 7 9 C123 56 5.33

સસમસજજક વવજસન 8 7 21 36 8 8 14 B230 66 42.67

સચસકસત 6 6 16 28 7 7 14 C128 56 10.67

કકલ ગકણ : 210 12.99હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 174 384

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવસસસય અનબ શસ. વશ. 1. જકદડ જકદડ રસષષડય અનબ આતરરસષષડય રમતનનસ ફનનનગસફસ સમસચસરપતનમસચથત 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કકર છબ. 2. ખન-ખનનત રમતમસચ જજમબનન ખન વધક સસરડ રડતબ 

રમત શકર છબ.

1. હકકરનનત રમતમસચ આકમક બબનટગ કરડ શકર છબ. B+ A

ણચતકળસ 1. કકદરતત દશય સરસ રડતબ દનરડ શકર છબ. 2. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ દરખસય છબ. 3. 

પદસથરણચતનત સમજ સસરડ છબ.

1. પલસસનડકનત પસઈપમસચથત મસછલત બનસવવસનત રડત આવડર છબ. C B

પશકપસલન અનબ ડરરડ વવજસન 1. ગનચરનમસચ પશકઓનબ કરવત રડતબ ઉછબર કરડ શકસય તબ જણબ છબ.

 2. ધસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતબ કરડ શકર છબ.

1. પસણતઓનત સવચછતસ વવશબ મસહહતગસર છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સષસઈકર વડર સસરન કન લગસવત શકર છબ. 2. ફનબનલનત રમતમસચ આકમણ રડતબ રમત શકર 

છબ.

1. રમતમસચ બકધધધ શહકતનન ઉપયનગ કરર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

સસચસકસવતક પવ સવતઓ 1. અલચકસરડક શબદનનન ઉપયનગ કરડ શકર છબ. 2. દરરક ધમર પતયબ સહહષષકતસનત ભસવનસ 

ધરસવબ છબ.

1. અકરન પરથત શબદન બનસવત શકર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકનપથમ સત નસ વનદરશકનવવષય

જવન કકશલયન 1. પહરણસમનત સજગતસ સસથબ આવત લસગણતઓનન જવસબ આપબ તથસ સભસનતસ કરળવબલ 

છબ. 2. બતજનત લસગણતઓનબ ઓળખબ છબ, વસચસ આપબ છબ તથસ અસરકસરક રડતબ તબનન જવસબ 

આપત શકર છબ. 3. સહકયપણબ સસચભળડ, તબનબ યસદ રસખબ છબ.

1. નકશસવસચચન સસરડ રડતબ કરડ શકર છબ.

મકલયન 1. કકદરતત હનનસરત વખતબ અસરગસતનનબ મદદરપ થસય છબ. 2. વ સદ વયહકતનબ રનડ કનસ 

કરસવવસમસચ મદદ કરર છબ. 3. શશકણણક સસધનનનત જળવણત મસનર કસળજ લબ છબ.

1. શસળસનસ કસયરમસચ સતત જનડસય છબ.

વલણન 1. વવશબચધકતવનત ઉતમ ભસવનસ ધરસવબ છબ. 2.  શસરડહરક રડતબ નબળસ વવદસથરઓનબ મદદરપ 

થવસનત ભસવનસ ધરસવબ છબ. 3. તચદક રસત શસળસકડય જકસસસનકચ વનદશરન કરડ શકર છબ.

1. અધયયનનત પહકયસમસચ હકસરસતમક વલણ ધરસવબ છબ.

વગર વશકકનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 65

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9913989010સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 05/02/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર નરસસસહભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર મહહશકકમસર નરસસસહભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2284ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

સવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રહનન

અગગજ 6 6 17 29 7 7 13 C127 56 62.67

ગણણત 7 7 16 30 7 7 12 C126 56 74.67

સવજસન અનગ નહકકનનલનજ 6 6 21 33 7 7 11 C125 58 72

ગકજરસતત 6 6 22 34 7 7 15 B229 63 53.33

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 20 B234 70 82.67

સસમસજજન સવજસન 8 8 24 40 8 8 14 B230 70 69.33

સસસકસત 6 6 20 32 7 7 14 C128 60 32

કકલ ગકણ : 234 74.03હસજરડ : 229 / 222 કકલ ગકણ : 199 433

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. સશ. 1. ખન-ખનનત રમતમસસ ખન સસરડ રડતગ આપત શનહ છગ. 2. નબડડનત રમતમસસ કસસતમ 

શસસનચછવસસ પદસત ખ કબ સસરડ રડતગ નરડ શનહ છગ.

1. પગબનલમસસ પનતસનકસ સમતનલન સસરકસ લસવત શનહ છગ. A A

ણચતનળસ 1. ભસતણચતનસ અવનવસ આનસરન સજર શનહ છગ. 2. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નહખસય 

છગ. 3. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ છગ.

1. પનસથરનત ઓળખ સસરડ છગ. B B

પશકપસલન અનગ ડહરડ સવજસન 1. ખસણનસસ પમસણ સવશગ જણગ છગ.

 2. દકધનસ ઉપયનગ સવશગ જણગ છગ.

1. ખગતત સવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

રમત-ગમત 1. હનસગ નવર નરવસમસસ સનપ કણતસ ધરસવગ છગ. 2. પયસરવરણનત જળવણતનત પદસતઓનત 

જણનસરડ સસરડ છગ.

1. હકનહનમસસ રકણસતમન હફલડલગ સસરડ રડતગ નરહ છગ

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

સસસસકસસતન પવ સસતઓ 1. જકનસ જકનસ ણચહનન ઉપયનગ નરડ શનહ છગ. 2. હસથનત જકનડજકનડ હરનતન દસરસ અસરનસરન 

રડતગ વગસડડ શનહ છગ.

1. તસનસતનકસ સનનશરન, ટકસનસગસળસમસસ શકકતનકસ સસપસનન નરડ બતસવગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

જવન નકશલયન 1. પનતસનત નબળસઈ તથસ શકકતનગ ઓળખવસનન પયતન નરહ છગ. 2. પનતસનત તસણ-ણચસતસનસસ 

નસરણન તથસ અસરનનગ જણવસનન પયતન નરહ છગ. 3. 

શસળસનકસએ/જજલલસનકસએ/રસજયનકસએ કસયરકમનનકસ આયનજન નરવસનત કમતસ ધરસવગ છગ.

1. સમયરહખસ સસરડ રડતગ નનરડ શનહ છગ.

મકલયન 1. સશકણ તથસ આચસયર પતયગ આનરભસવ ધરસવગ છગ. 2. નનસતનતસનકસ મ કલય ધરસવગ છગ. 3. 

નગત સતવનસ ગકણન રહહલસ છગ.

1. સશસતનકસ પસલન નરહ છગ.

વલણન 1. સશકન તથસ સવદસથરઓ પતયગય નમતસથત વતર છગ. 2. નગત સતવનસ ગકણન ધરસવગ છગ. 3. 

સનસરસતમન નડનસ-હનપપણ નરહ છગ.

1. શસળસનસ નસયરમસસ સતત જનડસય છગ.

વગર સશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 66

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9913989010સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 01/02/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર નરસસસહભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર સવકમકકમસર નરસસસહભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2285ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

સવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 17 29 7 7 10 C124 53 37.33

ગણણત 7 7 16 30 7 7 12 C126 56 74.67

સવજસન અનગ નરકકનનલનજ 6 6 19 31 6 7 10 C123 54 50.67

ગકજરસતત 6 6 22 34 7 7 14 B228 62 46.67

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 17 B231 67 65.33

સસમસજજન સવજસન 8 7 23 38 8 9 15 B232 70 69.33

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 12 C126 57 13.33

કકલ ગકણ : 229 61.04હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 190 419

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. સશ. 1. નબડડનત રમતમસસ કસસતમ શસસનચચવસસ પદસત ખ કબ સસરડ રડતગ નરડ શનર ચગ. 2. 

અનડર 19મસસ વવલતબવલ સપરસરમસસ નગશનલ નકસએ સવજતસ થયગલ ચગ.

1. તસનસતનકસ સનનશરન સસરડ રડતગ નરડ શનર ચગ. B+ A

ણચતનળસ 1. કકનરતત નશય સરસ રડતગ નનરડ શનર ચગ. 2. ણચત નનરવસમસસ રસ લગ ચગ. 3. 

મમણલનતસથત શગષષ રરખસસનન નરર ચગ.

1. અકરનનગ યનગય મરનડ આપતનગ સરસ અકરલગખન નરડ શનર ચગ. C B+

પશકપસલન અનગ ડરરડ સવજસન 1. રસસચસરસનત ઓળખ સસરડ રડતગ નરડ શનર ચગ.

 2. ખગતતનત બનસવનન સવશગ જણગ ચગ.

1. ખગતતનત બનસવનન સવશગ જણગ ચગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથત ખસવસ-નનડવસનત કમતસ રરસવગ ચગ. 2. સસઘભસવનસ જનવસ મળગ ચગ.1. ફનબનલમસસ પસચનસ સનણરયનગ આખરડ ગણગ ચગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

સસસસકસસતન પવ સસતઓ 1. યનગય હસવ ભસવ સસથગ ગસન નરડ શનર ચગ. 2. સકવસચય અનગ સપષન અકરનએ લખત શનર ચગ.1. સસરસ અકરર લખત શનર ચગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નસ સનનરશનનપથમ સત નસ સનનરશનનસવષય

જવન નમશલયન 1. નરરન ભસષસમસસ લખસયગલ નર બનલસયગલ (ગદ, પદ, નસનનન) સસહહતયનત નનર નરર ચગ. 2. 

ટકનડડમસસ નસમ નરવસનત આવડત અનગ સહનસરનત ભસવનસ રરસવગ ચગ. 3. મજન પણ નરડ શનર 

ચગ અનગ રડડ પણ શનર ચગ.

1. ટકનડડમસસ નસમ નરવસનત આવડત અનગ સહનસરનત ભસવનસ રરસવગ ચગ.

મકલયન 1. નરરન રમર પતયગ સમસનતસનન ભસવ રરસવગ ચગ. 2. પનતસનત જતમસસ સકખ શનરવસનત કમતસ 

રરસવગ ચગ. 3. સવશસનતયતસનત ભસવનસ રરસવગ ચગ.

1. પનતસનત જતમસસ સકખ શનરવસનત કમતસ રરસવગ ચગ.

વલણન 1. સહધયસયત સસથગ હળડમળડનગ રહરવસનકસ વલણ રરસવગ ચગ. 2. મસત સભ કસમ અનગ નરશ પતયગ 

હનસરસતમન વલણ રરસવગ ચગ. 3. પયસરવરણનત જળવણતમસસ મનનરપ બનગ ચગ.

1. શસળસનસ સનયમનનકસ પસલન ચકસતપણગ નરર ચગ.

વગર સશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 67

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9737367448સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 03/03/1995 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર મમવસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર અરર રનભસઈ મમવસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2286ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કરલ

(૧૦૦%)

ગમડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગમજ 6 6 18 30 7 7 18 B232 62 85.33

ગણણત 7 7 21 35 7 7 15 B229 64 93.33

વવજસન અનમ નરકકનનલનજ 6 6 23 35 7 7 13 B227 62 89.33

ગરજરસતત 6 6 25 37 7 7 16 B230 67 76

હહનનડ 7 7 22 36 7 7 15 B229 65 52

સસમસજજન વવજસન 8 9 25 42 7 8 15 B130 72 80

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 13 C127 58 18.67

કરલ ગરણ : 246 87.01હસજરડ : 229 / 223 કરલ ગરણ : 204 450

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય ગમડ ગમડ

સવસસસય અનમ શસ. વશ. 1. રરનડ રરનડ રસષષડય અનમ આતરરસષષડય રમતનનસ ફનનનગસફસ સમસચસરપતનમસસથત 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કનર છમ. 2. સસઘભસવનસ જનવસ મળમ છમ.

1. ટકસનસ અતરનત નનડમસસ ચનપગરસ પસથસન સસરડ રડતમ લમ છમ. B+ A

ણચતનળસ 1. સવચછતસ ખ કબજ સસરડ નરખસય છમ. 2. પનસથરણચતનત સમજ સસરડ છમ. 3. 

રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ છમ.

1. પમનસતલ સમડડગ દસરસ છસયસ પનસશ નરવસનત રડત સસરડ છમ. B B+

પશરપસલન અનમ ડરરડ વવજસન 1. ધસસચસરસ વવશમ જણમ છમ.

 2. પશરઓનત સસરસસભસળ સસરડ રડતમ રસખત શનર છમ.

1. વસવણત નયસરર નરવત તમ જણમ છમ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમસસ અવતમ સમય સ કધત ધધયર જળવત રસખમ છમ. 2. વનશસન સસરડ રડતમ તસનડ 

શનર છમ.

1. સસઘભસવનસ જનવસ મળમ છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. અકરન પરથત શબનન બનસવત શનર છમ. 2. ભસષસમસસ વવશમષ જસન ધરસવમ છમ.1. મમણલન વવચસરન લખત શનર છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનનપથમ સત નસ વનનરશનનવવષય

જવન નમશલયન 1. નમત સતવનસસ ગરણ રહરલસ છમ. 2. સસચત વસતનત નતડરતસથત રરકઆત નરડ શનર છમ. 3. 

ખમલહનલતનસ ગરણનમ સવતનસરર છમ.

1. ઉચચ નકસનત વધચસહરન કમતસ (HOTS) નરળવમલ છમ.

મરલયન 1. શસળસનત વમલનતનમ નનઈ વવદસથર નરનસસન નરર તમનમ અનનસવમ છમ. 2. અધનમ રસતન 

ઓળસગવસમસસ મનનરપ થસય છમ. 3. ગરડબ વવદસથરઓનમ મનનરપ થવસ મફત પરસતનન 

બરનબમનનમસસ જમસ નરસવમ છમ.

1. પસમસણણનતસ અનમ મધતતભસવનસ નરળવમ છમ.

વલણન 1. પયસરવરણ સસથમ આતમતય સસબસધ ધરસવમ છમ. 2. રસષષડય તહરવસરનનત ઉજવણત અનમ 

આયનજનમસસ સહકય ભસગ લમ છમ. 3. પનતસનસ મસતસ-વપતસ તથસ નસનસ-નસનડનમ મનનરપ 

થવસનરસ વલણ ધરસવમ છમ.

1. અધયયનનત પહકયસમસસ હનસરસતમન વલણ ધરસવમ છમ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 68

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 7874100618સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 30/05/1997 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : પરમસર ડસહસભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : પરમસર જગદડશભસઈ ડસહસભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2287ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનસઈલ 

રરનન

અગગજ 6 6 21 33 7 7 20 B234 67 97.33

ગણણત 8 8 20 36 9 9 19 B137 73 97.33

વવજસન અનગ નરકકનનલનજ 8 8 22 38 8 8 18 B134 72 97.33

ગકજરસતત 6 6 25 37 7 7 22 B136 73 90.67

હહનદડ 7 7 21 35 7 7 24 B138 73 89.33

સસમસજજન વવજસન 8 8 26 42 8 8 19 B135 77 90.67

સસસકસત 6 6 22 34 7 7 18 B232 66 85.33

કકલ ગકણ : 255 96.1હસજરડ : 229 / 223 કકલ ગકણ : 246 501

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશનનપથમ સત નસ વનદરશનનવવષય ગગડ ગગડ

સવસસસય અનગ શસ. વશ. 1. યનગ મસનર અનયનગ પનતસસહહત નરર છગ. 2. ફરનદકરમસસ ગવત સસરડ રડતગ લસવત શનર 

છગ.

1. કકદમસસ પગઠરન વનશસન પરથત ઉછસળ સસરડ રડતગ લઈ શનર છગ. A A+

ણચતનળસ 1. વવષયનગ અનકરપ ણચત દનરવસ પયતન નરર છગ. 2. રસગપ કરણતનત સમજ ઘણત સસરડ 

છગ. 3. ભસતણચતનસ અવનવસ આનસરન સજર શનર છગ.

1. રસગન વવશગનત સમજ સસરડ છગ. B B

પશકપસલન અનગ ડરરડ વવજસન 1. ખસણદસણથત પહરણચત છગ.

 2. પશકઓનગ ઓળખત શનર છગ.

1. ઋતકઓ પમસણગ પસનનસ વસવગતર વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશનનપથમ સત નસ વનદરશનનવવષય

રમત-ગમત 1. સસસઈનર વડર સસરન નન લગસવત શનર છગ. 2. સસસઈનર વડર હરવસર શનન લગસવત શનર છગ.1. તસનસતનકસ વનદશરન સસરડ રડતગ નરડ શનર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશનનપથમ સત નસ વનદરશનનવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. સવચછતસ અણભયસનમસસ પવ સવતમય રહર છગ. 2. મમણલન વવચસરન રજક નરડ શનર છગ.1. સમસજસગવસનસ નસયર નરવસ તતપર રહર છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશનનપથમ સત નસ વનદરશનનવવષય

જવન નમશલયન 1. વગરખસડમસસ પનતસનત રડતગ તતયસર નરરલસ ચસનરસ લગસવગ છગ. 2. પસણત બચસવન', 'વ સકન 

બચસવન', જવસ અણભયસન અતગરત શગરડદડઠ નગત સતવ પ કરકસ પસડર છગ. 3. NCC, NSS મસસ સહકય 

ભસગ લઈ, રસષસડય ભસવનસનકસ મ કલય નરળવગલ છગ.

1. ગમતત ભસષસ-સસમગતનત સપષનતસ નરડ શનર છગ.

મકલયન 1. નસનસ ભસઈ-બહરનનગ અભયસસનસયરમસસ મદદ નરર છગ. 2. પસમસણણનતસ તથસ મતતતભસવનસનકસ 

શગષઠ પદશરન જનવસ મળગ છગ. 3. વશકન તથસ વવદસથરઓ પતયગ નમતસથત વતર છગ.

1. નસનસનસ છનનરસનગ અભયસસમસસ મદદ નરર છગ.

વલણન 1. મસત સભ કવમ, દરશ પતયગ હનસરસતમન ભસવનસ ધરસવગ છગ. 2. સહસધયસયત પતયગ હસમગશસ સહસયરપ 

બનગ છગ. 3. સવયસ વશસત પસળગ છગ. અનગ બતજનગ વશસતમસસ રહરવસનત સ કચનસ આપગ છગ.

1. જકથ તથસ વગરનસ વવદસથરઓનગ પગરણસરપ થસય તગવકસ વતરન નરર છગ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 70

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9714385167સરનનમમન : મમમ. બમરરલ

જનનતનરરખ : 04/06/1998 નનતનનમન નનન : રમમલરબબન પપતનનમન નનન : બરરરટ રમબશભરઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બરરરટ આરતમબબન રમબશભરઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2290ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનટરઈલ 

રરનન

અગબજ 7 7 17 31 8 8 17 B233 64 92

ગણણત 6 6 20 32 7 7 10 C124 56 74.67

વવજરન અનબ ટરકકનરલરજ 7 7 18 32 7 7 17 B231 63 90.67

ગમજરરતમ 7 7 25 39 8 8 21 B137 76 96

હહનનન 8 8 24 40 8 8 25 A241 81 97.33

સરમરજજન વવજરન 8 9 23 40 9 9 20 B138 78 94.67

સમસકસત 7 7 22 36 8 8 20 B136 72 97.33

કમલ ગમણ : 250 93.51હરજરન : 229 / 222 કમલ ગમણ : 240 490

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનરપથમ સત નર વનનરશનરવવષય ગબડ ગબડ

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. કનયરઓનર જલનબતમ સરરન રનતબ નરર છબ. 2. પમચનર વનણરયરનર આનર નરર છબ.1. રમતમરમ બમધધધ શહનતનર ઉપયરગ નરર છબ. A A

ણચતનળર 1. કમનરતમ નશય સરસ રનતબ નરરન શનર છબ. 2. મમણલનતરથમ શબષષ રરખરમનન નરર છબ. 3. 

વવષયનબ અનમરપ ણચત નરરવર પયતન નરર છબ.

1. વશકનનર સહનરરથમ સરરમમ ણચત નરરવર પયતન નરર છબ. C B

પશમપરલન અનબ ડરરન વવજરન 1. ફફટ નરઢવરનમ મરહહતમ જણબ છબ.

 2. દકધનર ઉપયરગ વવશબ જણબ છબ.

1. વશયરળરમરમ નયર પરનરનમ ખબતમ નરવમ તબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનરપથમ સત નર વનનરશનરવવષય

રમત-ગમત 1. નબડનનમ રમતમરમ ઘબરર સરરન રનતબ તરડન શનર છબ. 2. તરનરતનમમ વનનશરન, ટકનરગરળરમરમ 

શકકતનમમ સમપરનન નરન બતરવબ છબ.

1. વનશરન સરરન રનતબ તરનન શનર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનરપથમ સત નર વનનરશનરવવષય

સરમસકસવતન પવ સવતઓ 1. સરરર અકરર લખમ શનર છબ. 2. યરગય વવચરરરનબ રજક નરન શનર છબ.1. પયરરવરણ જળવણમનમ પદવતઓનમ જણનરરન સરરન છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનરપથમ સત નર વનનરશનરવવષય

જવન નમશલયર 1. સમરનતરનમ ભરવનરનમમ મ કલય ધરરવબ છબ. 2. સમરજસબવરનમ ભરવનર નરળવબ છબ. 3. 

વનબમધલબખન, નનશરપ કવતર અનબ પયરગપરથમમરમ સવચછતરપ કવરન નરયર નરન શનર છબ.

1. પહરણરમનમ સજગતર સરથબ આવમ લરગણમઓનર જવરબ આપબ તથર સભરનતર નરળવબલ 

છબ.

મમલયર 1. વશકન પતયબ આનરભરવ ધરરવબ છબ. 2. વગરનરયરમરમ બમજનબ મનન નરર છબ. 3. રસતરમરમ 

મળબલ વસસ મ શરળરએ જમર નરરવબ છબ.

1. કમનરતમ હરનરરત વખતબ અસરગસતરનબ મનનરપ થરય છબ.

વલણર 1. યરગય હનશરનમ ટનનર-હટપપણ નરન શનર છબ. 2. વગરખમડ સવચછ રરખવરમરમ મનનરપ થરય છબ. 

3. સહરધયરયમ પતયબ ખબલહનલમપ કવરન વતર છબ.

1. વશકન પતયબનમ મ વલણ હનરરરતમન છબ.

વગર વશકનનમ સહન આચરયરનમ સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 71

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9727067210સરનનમમન : મમમ. જજરરપમરર

જનનતનરરખ : 01/02/1998 નનતનનમન નનન : સમખખબબન પપતનનમન નનન : ચચહરણ પરરજજ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ચચહરણ વબરશખજ પરરજજ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2291ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કમલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનરઈલ 

રરનન

અગબજ 6 6 13 25 7 7 14 C128 53 37.33

ગણણત 6 6 13 25 7 7 9 C223 48 20

વવજરન અનબ નરકકનજલજજ 6 6 13 25 7 7 12 C126 51 30.67

ગમજરરતખ 6 6 16 28 7 7 18 C132 60 34.67

હહનનન 7 7 11 25 7 7 20 C134 59 18.67

સરમરજજન વવજરન 8 9 19 36 8 8 17 B233 69 58.67

સમસકસત 6 6 15 27 7 7 17 C131 58 18.67

કમલ ગમણ : 191 24.68હરજરન : 229 / 220 કમલ ગમણ : 207 398

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનજપથમ સત નર વનનરશનજવવષય ગબડ ગબડ

સવરસસય અનબ શર. વશ. 1. આસન મરનર અનય નબ પજતસરહન આપબ છબ. 2. નબડન મરમ નમ ઘમનવજ નચશલય 

સરરન રનતબ નરર છબ.

1. નજડ ઝડપખ નજડન શનર છબ. B+ A+

ણચતનળર 1. વવષયનબ અનમરપ ણચત નજરવર પયતન નરર છબ. 2. રમગપ કરણખનખ સમજ ઘણખ સરરન 

છબ. 3. પનરથરણચતનખ સમજ સરરન છબ.

1. બખજનબ જજઈનબ રમગ નરયર સરરમમ નરર છબ. C B

પશમપરલન અનબ ડરરન વવજરન 1. ઋતમઓમરમ પશમઓનબ નરવખ રનતબ સરચવવર તબ જણબ છબ.

 2.  ગમરણનખ સવસછતર વવશબ જણબ છબ.

1. ઉનરળરમરમ નયરમ પરનજનખ ખબતખ નરવખ તબ જણબ છબ.તબનરમ વવશબ જરન ધરરવબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનજપથમ સત નર વનનરશનજવવષય

રમત-ગમત 1. વગરનબ સવચછ રરખવરમરમ મનન નરર છબ. 2. ખજ-ખજનખ રમતમરમ જજમબનન ખજ વધમ સરરન રનતબ 

રમખ શનર છબ.

1. વવદરથરમરમ ખબલહનલખનખ ભરવનર વવકસખ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનજપથમ સત નર વનનરશનજવવષય

સરમસકસવતન પવ સવતઓ 1. તરલ સરથબ નનમ વમલરવખનબ ગરબર રમખ શનર છબ. 2. સમવરચય અકરર સવરસભર વરનયજ 

લખબલર છબ.

1. સહનશખલતરનખ કમતર ધરરવબ છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નર વનનરશનજપથમ સત નર વનનરશનજવવષય

જવન નચશલયજ 1. પજતરનર પશજ રજક નરન શનર છબ. 2. નજહનસ બરડ પર સમવરનયર લખબ છબ. 3. હરવભરવ સરથબ 

વવનમતરથખ જવરબ આપબ છબ.

1. પશનર વનવરરણ મરનરનરમ વવવવધ પરસરમ તથર યમકકત-પયમકકતનખ સમજ નરળવબલ છબ.

મમલયજ 1. પજતરનર ભરઈ-બહરનનબ અભયરસનરયરમરમ મનન નરર છબ. 2. નરનરનર છજનરરનબ અભયરસમરમ 

મનન નરર છબ. 3. વનખરલસતર અનબ વનપ કણતર સરથબ નરમ નરર છબ.

1. વગરનર વવદરથરઓ પતયબ સહનરરનખ ભરવનર ધરરવબ છબ.

વલણજ 1. સમરજ અનબ શરળરનર નરયરમરમ સતત જજડરય છબ. 2. વશકનજ પતયબ મરન ધરરવબ છબ. 3. 

શરળરનર નરયરમરમ સતત જજડરય છબ.

1. વશકનજ પતયબ આનર ધરરવબ છબ.

વગર વશકનનખ સહન આચરયરનખ સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 72

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 

09408168059

સરનનમમન : લલલલશલનગર બબકરર કકવલ

જનનતનરરખ : 23/06/1997 નનતનનમન નનન : લકકલબબન પપતનનમન નનન : રલથથડ ભરતકકકલર

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : રલથથડ અજયકકકલર ભરતકકકલર

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2292ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનલઈલ 

રરનક

અગબજ 6 6 17 29 7 7 18 B232 61 82.67

ગણણત 6 6 13 25 6 7 7 C220 45 0

વવજલન અનબ નરકકનથલથજ 6 6 16 28 7 7 12 C126 54 50.67

ગકજરલતલ 6 6 24 36 7 7 15 B229 65 61.33

હહનનર 7 7 17 31 7 7 22 B236 67 65.33

સલકલજજક વવજલન 7 8 17 32 8 8 13 B229 61 9.33

સસસકસત 6 6 20 32 7 7 15 B229 61 44

કકલ ગકણ : 213 53.25હલજરર : 229 / 222 કકલ ગકણ : 201 414

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નલ વનનરશકથપથક સત નલ વનનરશકથવવષય ગબડ ગબડ

સવલસસય અનબ શલ. વશ. 1. આસનકલસ નરવહત આસન સલરર રરતબ કરર છબ. 2. ફનબબલનલ રકતકલસ આકકક 

રકત સલરર રરતબ રકલ શકર છબ.

1. ટકસકલ અતરનલ નથડ સલરર રરતબ નથડર શકર છબ. B+ A

ણચતકળલ 1. ભલતણચતનલ અવનવલ આકલરથ સજર શકર છબ. 2. કકનરતલ નશય સરસ રરતબ નથરર 

શકર છબ. 3. રસગપ કરણલનલ સકજ ઘણલ સલરર છબ.

1. રસગથનલ કબળવણલ કરર શકર છબ. C B

પશકપલલન અનબ ડરરર વવજલન 1. ભબસનબ નથતલસ આવડર છબ.

 2. ધલસચલરલનલ ઓળખ સલરર રરતબ કરર શકર છબ.

1. ચથકલસલકલસ કયલસ પલકથનલ ખબતલ કરવલ તબ જણબ છબ. B+ B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નલ વનનરશકથપથક સત નલ વનનરશકથવવષય

રકત-ગકત 1. કબડરનલ રકતનકસ પસચકલયર કરવલકલસ વનપ કણતલ ધરલવબ છબ. 2. નલનલ છથડ રથપબ છબ. અનબ 

તબનલ સલરર કલવજત કરર છબ.

1. તલકલતનકસ વનનશરન કરર બતલવબ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નલ વનનરશકથપથક સત નલ વનનરશકથવવષય

સલસસકસવતક પવ સવતઓ 1. રલષષ પતયબનલ પબક ભલવનલ જથવલ કળબ છબ. 2. શબન ભસડથળ સલરક ધરલવબ છબ.1. રકતગકત કલયરકકકલસ ભલગ લબવલ સતત તતપર રહર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નલ વનનરશકથપથક સત નલ વનનરશકથવવષય

જવન કકશલયથ 1. કલવય અનબ ગદ વલસચન કરર શકર છબ. 2. સકયરરખલ સલરર રરતબ નથરર શકર છબ. 3. ઉચચ 

કકલનલ વવચલહરક કકતલ કરળવબ છબ.

1. પથતલનલ જત સલથબ સકલબહ સલધબ તથલ નબળલઈઓ પતયબ હકલરલતકક બનવલનથ પયતન કરર 

છબ.

મકલયથ 1. સકલજ અનબ શલળલનલ કલયરકલસ સતત જથડલય છબ. 2. નરરક ધકર પતયબ સહહષષકતલનલ ભલવનલ 

ધરલવબ છબ. 3. સવચછતલ અણભયલનકલસ સસપ કણર સહકલર આપબ છબ.

1. રસતલકલસ કળબલ વસસ ક શલળલએ જકલ કરલવબ છબ.

વલણથ 1. શલળલનલ સસપવતનબ સલરર રરતબ જળવણલ કરર છબ. 2. વનયવકતતલ અનબ સવસયવશસતનકસ વલણ 

ધરલવબ છબ. 3. શલળલનલ વનયકથનકસ પલલન ચકસતપણબ કરર છબ.

1. સહ-અધયલયલ સલથબ અસરકલરક રરતબ પવતહકયલ કરર છબ.

વગર વશકકનલ સહર આચલયરનલ સહર

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 73

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9998952562સરનનમમન : વવસડવ

જનનતનરરખ : 27/11/1994 નનતનનમન નનન : કમળવબબન પપતનનમન નનન : ગગસવવમમ પહલવદવન

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ગગસવવમમ પકવશવન પહલવદવન

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2293ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનવઈલ 

રરનક

અગબજ 6 6 16 28 7 7 17 C131 59 77.33

ગણણત 6 6 13 25 7 7 7 C221 46 4

વવજવન અનબ નરકકનનલનજ 6 6 18 30 6 7 12 C125 55 61.33

ગકજરવતમ 6 6 24 36 7 7 13 B227 63 53.33

હહનદન 7 7 19 33 7 7 22 B236 69 78.67

સવમવજજક વવજવન 8 9 23 40 8 8 14 B230 70 69.33

સસસકસત 6 6 20 32 7 7 16 B230 62 57.33

કકલ ગકણ : 224 66.23હવજરન : 229 / 224 કકલ ગકણ : 200 424

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય ગબડ ગબડ

સવવસસય અનબ શવ. વશ. 1. યનગ મવનર અનયનબ પનતસવહન આપબ છબ. 2. હકયવઓમવસ જયનવત તવનકનમ હકયવ 

સવરન રનતબ કરર છબ.

1. સસઘભવવનવ જનવવ મળબ છબ. B+ A

ણચતકળવ 1. રસગન સમજવવ પયતન કરર છબ. 2. પબનસમલ સબડડગ સવરક છબ. 3. અકર લબખન સવરન 

રનતબ કરન શકર છબ.

1. મનનવ પબપરમવસ પણ દનરવવનમ કમતવ સવરન છબ. C B

પશકપવલન અનબ ડરરન વવજવન 1. ખવણદવણથમ પહરણચત છબ.

 2. ધવસચવરવનમ ઉપયનણગતવ વવશબ જણબ છબ.

1. ખબતમનવસ ઓજરન વવશબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

રમત-ગમત 1. સહન શમલતવનમ કમતવ ધરવવબ છબ. 2. કબડનનમ રમતમવસ કસવતમ શવસનશવસ સવરન રનતબ 

લઈ શકર છબ.

1. હકકરનનમ રમતમવસ ખબલવડનઓ સવથબ સકમબળ સવધબ છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

સવસસકસવતક પવ સવતઓ 1. વવશવળ શબદ ભસડનળ ધરવવમ શકર છબ. 2. ગરનબ વવદવથરનબ મદદરપ થવવ મફત-પકસતકન 

બકક બબકમવસ જમવ કરન.

1. તવલ અનબ લયબધધ રનતબ ગવય શકર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નવ વનદરશકનપથમ સત નવ વનદરશકનવવષય

જવન કગશલયન 1. હકવરવતમક નનકવ હનપપણમ કરર છબ. 2. સમવજસબવવનમ ભવવનવ કરળવબ છબ. 3. શવળવનમ 

આસપવસનવસ વવસતવરનમવસ જ સત કનવશક દવવઓનન છસનકવવ કરન, સમવજસબવવનમ ભવવનવ કરળવબ 

છબ.

1. પનતવનમ નબળવઈ તથવ શકકતનબ ઓળખવવનન પયતન કરર છબ.

મકલયન 1. સવયસ વશસત પવળબ છબ. 2. વનખવલસતવ, વનપકણતવ અનબ સમય પવલનતવ છબ. 3. વશસતનકસ 

પવલન કરર છબ.

1. વનખવલસતવ, વનપકણતવ અનબ સમય પવલનતવ છબ.

વલણન 1. શવળવનવ વનયમનનકસ પવલન કરવવમવસ ખ કબ વનયવમત બનબ છબ. 2.  શવરનહરક રનતબ નબળવ 

વવદવથરઓનબ મદદરપ થવવનમ ભવવનવ ધરવવબ છબ. 3. પયવરવરણ સવથબ આતમમય સસબસધ 

ધરવવબ છબ.

1. યનગય હદશવનમ નનકવ-હનપપણ કરન શકર છબ. 2.  શવરનહરક રનતબ નબળવ વવદવથરઓનબ 

મદદરપ થવવનમ ભવવનવ ધરવવબ છબ.

વગર વશકકનમ સહન આચવયરનમ સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 76

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9601834632સરનનમમન : ડડસસ

જનનતનરરખ : 23/02/1997 નનતનનમન નનન : મધધબબન પપતનનમન નનન : બસરરટ મગનભસઈ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : બસરરટ હહતબશભસઈ મગનભસઈ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2308ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કધલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનટસઈલ 

રરનન

અગબજ 6 6 17 29 7 7 15 C129 58 72

ગણણત 6 6 15 27 7 7 9 C223 50 29.33

વવજસન અનબ ટરકકનરલરજ 6 6 18 30 7 7 10 C124 54 50.67

ગધજરસતત 6 6 23 35 7 7 15 B229 64 57.33

હહનનડ 7 7 24 38 7 7 23 B137 75 93.33

સસમસજજન વવજસન 8 8 27 43 8 9 19 B136 79 97.33

સસસકસત 6 6 19 31 7 7 20 B234 65 80

કધલ ગધણ : 233 85.71હસજરડ : 229 / 223 કધલ ગધણ : 212 445

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય ગબડ ગબડ

સવસસસય અનબ શસ. વશ. 1. નબડડનત રમતમસસ કસવતમ શસસરચચવસસ પદવત ખ કબ સસરડ રડતબ નરડ શનર ચબ. 2. 

નબડડ રમતનધસ પસચનસયર નરવસમસસ વનપધણતસ ધરસવબ ચબ.

1. ટધસનસ અતરનત નરડમસસ પસથસન સસરડ રડતબ લબ ચબ. B+ A

ણચતનળસ 1. રસગર સમજવસ પયતન નરર ચબ. 2. રસગ નસયર સસરડ રડતબ નરર ચબ. 3. રસગપ કરણતનત 

સમજ ઘણત સસરડ ચબ.

1. નડવસસળડનસ ખરખસનર ઉપયરગ નરડનબ સરસ થત-ડડ - મમડરલસ બનસવત શનર ચબ. B B

પશધપસલન અનબ ડરરડ વવજસન 1. પશધઓનત સસરસસભસળ રસખત શનર ચબ.

 2. ધસસચસરસનત ઉપયરણગતસ જણબ ચબ.

1. ખબતતનસસ ઓજરરનત ઓળખ સસરડ રડતબ નરડ શનર ચબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

રમત-ગમત 1. ખર-ખરનત રમતમસસ પલટડઓ સસરડ મસરડ શનર ચબ. 2. સસસઈનર વડર સસરર નટ લગસવત શનર 

ચબ.

1. વવજસવનન દષષટનરણ રસખબ ચબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

સસસસકસવતન પવ સવતઓ 1. આરરહ અવરરહ સસથબ ગસન નરડ શનર ચબ. 2. મમણલન વવચસરર લખત શનર ચબ.1. નરરન પનસરનસ સસહહતયનત નનર નરડ જણબ ચબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનનરશનરપથમ સત નસ વનનરશનરવવષય

જવન નમશલયર 1. હસવભસવ સસથબ તથસ યરગય રડતબ શબનરનર ઉપયરગ નરડ વવનયતસથત જવસબ આપબ ચબ. 2. 

નરરન ભસષસમસસ લખસયબલ નર બરલસયબલ (ગદ, પદ, નસટનર) સસહહતયનત નનર નરર ચબ. 3. 

સવચચતસ અણભયસન અતગરત વગરખસડર અનબ શસળસ-સફસઈ પવ સવતમસસ હસમબશસ આગળ પડતર 

ભસગ લબ ચબ

1. હસવભસવ સસથબ તથસ યરગય રડતબ શબનરનર ઉપયરગ નરડ વવનયતસથત જવસબ આપબ ચબ.

મધલયર 1. કધનરતત હરનસરત વખતબ અસરગસતરનબ મનનરપ થસય ચબ. 2. કધનરતત સસસસધનરનસ જતન 

અનબ સસવધરન મસટર પયતનશતલ રહર ચબ. 3. નસનસનત નડનરડનબ વગરનસયરમસસ મનન નરર ચબ.

1. નરરન ધમર પતયબ સમસનતસનર ભસવ ધરસવબ ચબ.

વલણર 1. પયસરવરણનત જળવણતમસસ મનનરપ બનબ ચબ. 2. સહધયસયત સસથબ હળડમળડનબ રહરવસનધસ 

વલણ ધરસવબ ચબ. 3. મસત સભ કવમ અનબ નરશ પતયબ હનસરસતમન વલણ ધરસવબ ચબ.

1. શસળસનત જધનડ જધનડ પવ સવતઓમસસ રસ લઈ ભસગ લબ ચબ.

વગર વશકનનત સહડ આચસયરનત સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 77

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9824126145સરનનમમન : ડડસસ, વવશકરસર રમદદર સસરમ, પસરરનસ હહસસસટલ

જનનતનરરખ : 16/06/2011 નનતનનમન નનન : લલલસબમન પપતનનમન નનન : ગગસવસરલ ડસહસભસરરલ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : ગગસવસરલ દદપપબમન ડસહસભસરરલ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2309ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કપલ

(૧૦૦%)

ગમડ સસરનટસઈલ 

રરનક

અગમજ 7 7 16 30 8 8 18 B234 64 92

ગણણત 6 6 17 29 7 7 11 C125 54 65.33

વવજસન અનમ ટરકકનહલહજ 6 6 15 27 7 7 11 C125 52 37.33

ગપજરસતલ 7 7 23 37 8 8 15 B231 68 81.33

દહનદડ 8 8 20 36 8 8 16 B232 68 73.33

સસરસજજક વવજસન 8 8 24 40 8 8 18 B134 74 86.67

સમસકસત 7 7 15 29 8 8 17 B233 62 57.33

કપલ ગપણ : 228 83.12હસજરડ : 229 / 223 કપલ ગપણ : 214 442

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકહપરર સત નસ વનદરશકહવવષય ગમડ ગમડ

સવસસસય અનમ શસ. વશ. 1. જપદડ જપદડ રસષષડય અનમ આતરરસષષડય રરતહનસ ફહટહગસફસ સરસચસરસતહરસમરલ 

લઈ નહદટસ બહડર સર મ કકર છમ. 2. ખહ-ખહનલ રરતરસમ જજરમનટ ખહ વધપ સસરડ રડતમ 

રરલ શકર છમ.

1. સ કયરનરસકસર પ કરડ સસરવત લઈ શકર છમ. A A

ણચતકળસ 1. અકર લમખન સસરડ રડતમ કરડ શકર છમ. 2. સમનસલલ સમડડગ સસરપ છમ. 3. રરખસકન 

સપમદર કરર છમ.

1. અવલહકનશસકત ખ કબ જ સસરડ છમ. C B

સશપસસલન અનમ ડરરડ વવજસન 1. ગહચરહરસમ સશપઓનમ કરવલ રડતમ ઉછમર કરડ શકસય તમ જણમ છમ.

 2. ધસસચસરસનલ ઓળખ સસરડ રડતમ કરડ શકર છમ.

1. ષરકટરરલ ખમતલ કરડ શકસય તમનસ વવશમ સસચલ રસદહતલ ધરસવમ છમ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકહપરર સત નસ વનદરશકહવવષય

રરત-ગરત 1. સષસઈકર વડર સસરહ કટ લગસવલ શકર છમ. 2. ફટબહલનલ રરતરસમ આકરણ રડતમ રરલ શકર 

છમ.

1. તસકસતનપમ વનદશરન સસરડ રડતમ કરડ શકર છમ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકહપરર સત નસ વનદરશકહવવષય

સસમસકસવતક પવ સવતઓ 1. અલમકસરડક શબદહનહ ઉસયહગ કરડ શકર છમ. 2. દરરક ધરર પતયમ સદહષષપતસનલ ભસવનસ 

ધરસવમ છમ.

1. શસળસનસ કમસસઉનડરસમ વ સકસરહસણનલ પવ સવત કરર છમ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નસ વનદરશકહપરર સત નસ વનદરશકહવવષય

જવન કગશલયહ 1. સદરણસરનલ સજગતસ સસરમ આવલ લસગણલઓનહ જવસબ આસમ તરસ સભસનતસ કરળવમલ 

છમ. 2. બલજનલ લસગણલઓનમ ઓળખમ છમ, વસચસ આસમ છમ તરસ અસરકસરક રડતમ તમનહ જવસબ 

આસલ શકર છમ. 3. સદકયસણમ સસમભળડ, તમનમ યસદ રસખમ છમ.

1. સદકયસણમ સસમભળડ, તમનમ યસદ રસખમ છમ.

મપલયહ 1. કપદરતલ હહનસરત વખતમ અસરગસતહનમ રદદરસ રસય છમ. 2. વ સદ વયદકતનમ રહડ કહસ 

કરસવવસરસમ રદદ કરર છમ. 3. શશકણણક સસધનહનલ જળવણલ રસટર કસળજ લમ છમ.

1. જવદયસનલ ભસવનસ કરળવવસ પમરસય છમ.

વલણહ 1. રસષષડય તહરવસરહનલ ઉજવણલ અનમ આયહજનરસમ સદકય ભસગ લમ છમ. 2. સહતસનસ 

રસતસ-વસતસ તરસ દસદસ-દસદડનમ રદદરસ રવસનપમ વલણ ધરસવમ છમ. 3. શસળસનસ કસયરકરહરસમ 

સવશવછક રડતમ યહગદસન આસમ છમ.

1. વગરખમડ સવચછ રસખવસરસમ રદદરસ રસય છમ.

વગર વશકકનલ સહડ આચસયરનલ સહડ

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 78

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9727257634સરનનમમન :

જનનતનરરખ : 01/06/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : મમમગમતર રમમસસ ભમઇ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : મમમગમતર અશશક કકમમર રમમસસ 

ભમઇ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2310ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

વવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગગડ પસરનનમઈલ 

રરનક

અગગજ 6 6 17 29 7 7 15 C129 58 72

ગણણત 6 6 15 27 7 7 8 C222 49 26.67

વવજમન અનગ નરકકનશલશજ 6 6 19 31 7 7 9 C123 54 50.67

ગકજરમતસ 6 6 22 34 7 7 11 C125 59 26.67

હહનનન 7 7 11 25 7 7 13 C127 52 1.33

સમમમજજક વવજમન 8 9 26 43 8 8 14 B130 73 85.33

સમસકસત 6 6 12 24 7 7 12 C226 50 0

કકલ ગકણ : 213 23.38હમજરન : 229 / 215 કકલ ગકણ : 182 395

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકશપથમ સત નમ વનનરશકશવવષય ગગડ ગગડ

સવમસસય અનગ શમ. વશ. 1. ખશ-ખશનસ રમતમમમ ખશ સમરન રનતગ આપસ શકર છગ. 2. કબડનનસ રમતમમમ કસવતમ 

શમસશચછવમસ પદવત ખ કબ સમરન રનતગ કરન શકર છગ.

1. ખશ-ખશનસ રમતમમમ મમ સમમગનસ પલનનઓ સમરન રનતગ મમરન શકર છગ. B+ A

ણચતકળમ 1. પકનરશકન સમરન રનતગ નશમરવસ શકર છગ. 2. રમગશનશ ઉપયશગ સમરન રનતગ કરન શકર 

છગ. 3. પગનસસલ સગડડગ સમરક છગ.

1. મમણલકતમથસ શગષષ રરખમમકન કરર છગ. C B

પશકપમલન અનગ ડરરન વવજમન 1. ખમણનમમ પમમણ વવશગ જણગ છગ.

 2. દકધનમ ઉપયશગ વવશગ જણગ છગ.

1. ગશચર વવશગ જણગ છગ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકશપથમ સત નમ વનનરશકશવવષય

રમત-ગમત 1. હકકગ કવર કરવમમમમ વનપ કણતમ ધરમવગ છગ. 2. પયમરવરણનસ જળવણસનસ પદવતઓનસ 

જણકમરન સમરન છગ.

1. કબડન રમતમમમ ઘગરમમમમ એક સમમકળ ઘગરશ સમરન રનતગ કરર છગ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકશપથમ સત નમ વનનરશકશવવષય

સમમસકસવતક પવ સવતઓ 1. જકનમ જકનમ ણચહનશ ઉપયશગ કરન શકર છગ. 2. હમથનસ જકનનજકનન હરકતશ દમરમ અસરકમરક 

રનતગ વગમડન શકર છગ.

1. શમળમમમમ વશકકશનગ આનરભમવ આપગ છગ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદવતય સત નમ વનનરશકશપથમ સત નમ વનનરશકશવવષય

જવન કમશલયશ 1. પશતમનસ નબળમઈ તથમ શકકતનગ ઓળખવમનશ પયતન કરર છગ. 2. પશતમનસ તમણ-ણચકતમનમમ 

કમરણશ તથમ અસરશનગ જણવમનશ પયતન કરર છગ. 3. 

શમળમકકમએ/જજલલમકકમએ/રમજયકકમએ કમયરકમશનકમ આયશજન કરવમનસ કમતમ ધરમવગ છગ.

1. સકમરમતમક નનકમ-હનપપણ કરર છગ.

મકલયશ 1. વશકણ તથમ આચમયર પતયગ આનરભમવ ધરમવગ છગ. 2. નનવતકતમનકમ મ કલય ધરમવગ છગ. 3. 

નગત સતવનમ ગકણશ રહરલમ છગ.

1. પમમમણણકતમ અનગ મનતસભમવનમ કરળવગ છગ.

વલણશ 1. મમત સભ કવમ, નરશ પતયગ હકમરમતમક ભમવનમ ધરમવગ છગ. 2. સહમધયમયસ પતયગ હમમગશમ સહમયરપ 

બનગ છગ. 3. સવયમ વશસત પમળગ છગ. અનગ બસજનગ વશસતમમમ રહરવમનસ સ કચનમ આપગ છગ.

1. પશતમનમ મમતમ-વપતમ તથમ નમનમ-નમનનનગ મનનરપ થવમનકમ વલણ ધરમવગ છગ.

વગર વશકકનસ સહન આચમયરનસ સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 79

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 9924080781સરનનમમન : પપચશશલ હહઇ-સસસલ નન પહછળ

જનનતનરરખ : 22/12/1996 નનતનનમન નનન : પપતનનમન નનન : દવવ ઉતમભહઇ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : દવવ શવશહલ ઉતમભહઇ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2318ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

શવષય સસલ

(૧૦૦%)

ગવડ પસરનનહઈલ 

રરનન

અગવજ 7 7 16 30 8 8 20 B236 66 94.67

ગણણત 8 8 16 32 7 7 18 B232 64 93.33

શવજહન અનવ નરસકનનલનજ 7 7 19 33 7 7 14 B228 61 86.67

ગસજરહતન 7 7 24 38 8 8 21 B137 75 92

હહનદન 8 8 13 29 8 8 24 B240 69 78.67

સહમહજજન શવજહન 8 8 26 42 7 9 20 B136 78 94.67

સપસસસત 7 7 16 30 8 8 17 B233 63 65.33

સસલ ગસણ : 234 92.21હહજરન : 229 / 209 સસલ ગસણ : 242 476

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નહ શનદરશનનપથમ સત નહ શનદરશનનશવષય ગવડ ગવડ

સવહસસય અનવ શહ. શશ. 1. નબડનનન રમતમહપ સસશતમ શહસનચછવહસ પદશત ખ કબ સહરન રનતવ નરન શનર છવ. 2. 

અનડર 19મહપ વવલનબવલ સપરહરમહપ નવશનલ નકહએ શવજતહ થયવલ છવ.

1. નવત સતવનન શકકત સહરન નરન શનર છવ. B+ A

ણચતનળહ 1. રપગ નહયર સહરન રનતવ નરર છવ. 2. રપગન સમજવહ પયતન નરર છવ. 3. શવષય પસપદગન 

સહરન છવ.

1. રરખહપનન સપષન અનવ સસપદર નરર છવ. B B

પશસપહલન અનવ ડરરન શવજહન 1. રહસચહરહનન ઓળખ સહરન રનતવ નરન શનર છવ.

 2. ખવતનનન બનહવનન શવશવ જણવ છવ.

1. ગનચરનનન શવનહસ નઈ રનતવ નરન શનહય તવનહ શવશવ જહન રરહવવ છવ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નહ શનદરશનનપથમ સત નહ શનદરશનનશવષય

રમત-ગમત 1. ઝડપથન ખસવહ-દનડવહનન કમતહ રરહવવ છવ. 2. સપઘભહવનહ જનવહ મળવ છવ.1. શવદહથરમહપ નવત સતવનન ભહવનહ શવનસન છવ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નહ શનદરશનનપથમ સત નહ શનદરશનનશવષય

સહપસસસશતન પવ સશતઓ 1. યનગય હહવ ભહવ સહથવ ગહન નરન શનર છવ. 2. સસવહચય અનવ સપષન અકરનએ લખન શનર છવ.1. પદકષણ અનનહવવહ મહનર પયતનશનલ રહર છવ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદશતય સત નહ શનદરશનનપથમ સત નહ શનદરશનનશવષય

જવન નકશલયન 1. દરરન ભહષહમહપ લખહયવલ નર બનલહયવલ (ગદ, પદ, નહનનન) સહહહતયનન નદર નરર છવ. 2. 

ટકનડનમહપ નહમ નરવહનન આવડત અનવ સહનહરનન ભહવનહ રરહવવ છવ. 3. મજન પણ નરન શનર 

છવ અનવ રડન પણ શનર છવ.

1. બનજનન સહથ હળનમળનનવ રહર છવ.

મસલયન 1. દરરન રમર પતયવ સમહનતહનન ભહવ રરહવવ છવ. 2. પનતહનન જતમહપ સસખ શનરવહનન કમતહ 

રરહવવ છવ. 3. શવશસનનયતહનન ભહવનહ રરહવવ છવ.

1. શનખહલસતહ, શનપસણતહ અનવ સમય પહલનતહ છવ.

વલણન 1. શનયશમતતહ અનવ સમયનસપ વલણ છવ. 2. શશકનનનન આદર જળવવ છવ. મદદરપ થવહનન 

ભહવનહ રહખવ છવ. 3. સસદરતન આફત સમયવ સમહજનવ મદદરપ થહય છવ.

1. શવશબપધસતવનન ઉતમ ભહવનહ રરહવવ છવ.

વગર શશકનનન સહન આચહયરનન સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :



રરલ નનબર : 81

શશકણણક વરર : 2011-2012

ફરન નનબર : 

09974687146

સરનનમમન : વવસડવ

જનનતનરરખ : 01/02/1995 નનતનનમન નનન : હહસસબબન પપતનનમન નનન : વવઘબલવ પભવતસસસહ

ખનસ કરઈ બબનનરર હરય તર :નમનબ સવચચતન :

ઉચનઇ : વજન :

નનન : વવઘબલવ કકવરભવ પભવતસસસહ

બલડગ ગપ : રર ષષષ : ડનબબ - , જનણબ - 

જ.આર. નન. : 2322ધરરણ અનન વરર : IX - A

રનનત :

પવભનર ૧ શશકણણક મ ગલયનનકન મમખય પવરય

સત-૧

(૫૦%)

સત- ૨

(૫૦%)

એસએ-૨

(૩૦%)

એફએ-૪

(૧૦%)

એફએ-૩

(૧૦%)

એસએ-૧

(૩૦%)

એફએ-૨

(૧૦%)

એફએ-૧

(૧૦%)

સવષય કકલ

(૧૦૦%)

ગબડ પસરનનવઈલ 

રરનન

અગબજ 6 6 17 29 7 7 19 B233 62 85.33

ગણણત 8 8 15 31 7 7 17 B231 62 89.33

સવજવન અનબ નરકકનનલનજ 7 7 18 32 7 7 14 C128 60 80

ગકજરવતસ 6 6 23 35 7 7 21 B235 70 89.33

હહનનન 7 7 21 35 7 7 21 B235 70 82.67

સવમવજજન સવજવન 8 9 26 43 7 8 19 B134 77 90.67

સહસકસત 6 6 15 27 7 7 18 C132 59 30.67

કકલ ગકણ : 232 88.31હવજરન : 229 / 218 કકલ ગકણ : 228 460

પવભનર - ૧(બબ): વશકલલપક પવરયરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નવ સનનરશનનપથમ સત નવ સનનરશનનસવષય ગબડ ગબડ

સવવસસય અનબ શવ. સશ. 1. જકનન જકનન રવષષનય અનબ આતરરવષષનય રમતનનવ ફનનનગવફસ સમવચવરપતનમવહથસ 

લઈ નનહનસ બનડર પર મ કનર છબ. 2. સહઘભવવનવ જનવવ મળબ છબ.

1. પહચનવયર નરવવમવહ સનપ કણરતવ ધરવવબ છબ. B+ A

ણચતનળવ 1. સવષય પસહનગસ સવરન છબ. 2. અકર લબખન સવરન રનતબ નરન શનર છબ. 3. રહગ નવયર 

સવરન રનતબ નરર છબ.

1. રરખવહનન સપષન અનબ સકહનર નરર છબ. B B

પશકપવલન અનબ ડરરન સવજવન 1. ધવસચવરવ સવશબ જણબ છબ.

 2. પશકઓનસ સવરસહભવળ સવરન રનતબ રવખસ શનર છબ.

1. ગનચરનમવહ પશકઓનબ નરવસ રનતબ ઉછબર નરન શનવય તબ જણબ છબ. B B

પવભનર - ૨(એ)-૧: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (રનત-રનત અનન શનરરરરક શન) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નવ સનનરશનનપથમ સત નવ સનનરશનનસવષય

રમત-ગમત 1. રમત-ગમતમવહ અસતમ સમય સ કધસ ધધયર જળવસ રવખબ છબ. 2. સનશવન સવરન રનતબ તવનન 

શનર છબ.

1. ચનનર સનરનકન તરનનર નવયર નરન શનર છબ.

પવભનર - ૨(એ)-૨: સહ-શશકણણક પવ વપતઓ (સનરહતતયક, સનનસસવપતક અનન સનનનતજક) નમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નવ સનનરશનનપથમ સત નવ સનનરશનનસવષય

સવહસકસસતન પવ સસતઓ 1. અકરન પરથસ શબનન બનવવસ શનર છબ. 2. ભવષવમવહ સવશબષ જવન ધરવવબ છબ.1. અલહનવરનન શબનનનન પયનગ નરન બનલસ શનર છબ.

પવભનર - ૨(બબ): સહ-શશકણણક કનતરનનન વયકકતતવ પવકનસ નનષટનન આવશયક ગમણરનમન મ ગલયનનકન

દદસતય સત નવ સનનરશનનપથમ સત નવ સનનરશનનસવષય

જવન નકશલયન 1. નબત સતવનવહ ગકણ રહરલવ છબ. 2. સવચસ વવતનસ નસડરતવથસ રજકઆત નરન શનર છબ. 3. 

ખબલહનલસનવ ગકણનબ સવસનવરર છબ.

1. બસજનસ લવગણસઓનબ ઓળખબ છબ, વવચવ આપબ છબ તથવ અસરનવરન રનતબ તબનન જવવબ 

આપસ શનર છબ.

મકલયન 1. શવળવનસ સમલનતનબ નનઈ સવદવથર નકનસવન નરર તબનબ અનનવવબ છબ. 2. અધનબ રસતન 

ઓળહગવવમવહ મનનરપ થવય છબ. 3. ગરનબ સવદવથરઓનબ મનનરપ થવવ મફત પકસતનન 

બકનબબનનમવહ જમવ નરવવબ છબ.

1. સશકન પતયબ આનરભવવ ધરવવબ છબ.

વલણન 1. સમવજ અનબ શવળવનવ નવયરમવહ સતત જનડવય છબ. 2. સશકનન પતયબ મવન ધરવવબ છબ. 3. 

શવળવનવ નવયરમવહ સતત જનડવય છબ.

1.  શવરનહરન રનતબ નબળવ સવદવથરઓનબ મનનરપ થવવનસ ભવવનવ ધરવવબ છબ.

વગર સશકનનસ સહન આચવયરનસ સહન

91-100 : A1, 81-90 : A2, 71-80 : B1, 61-70 : B2, 51-60 : C1, 41-50 : C2, 33-40 : D, 21-32 : E1, 00-20 : E2

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

Grade System :


