
Roll.no. Enrollment no.
1 201280030001
2 202180030002
3 201280030003
4 201280030006
5 201280030007
6 201280030008
7 201280030009
8 201280030010
9 201280030011
10 201280030013
11 201280030014
12 201280030017
13 201280030018
14 201280030019
15 201280030020
16 201280030021
17 201280030022
18 201280030023
19 201280030024
20 201280030025
21 201280030026
22 201280030028
23 201280030029
24 201280030030
25 201280030032
26 201280030033
27 201280030034

ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને િવરામિચ હો  ઓળખમાં ભૂલો પડે છે.

કાણોદર અનુપમ ા. શાળાના ધોરણ ૬ ૭ ૮ ના િવ ાથ ઓને વાંચન અને લેખન માં તકલીફ અનુભવે છે.
ધોરણ ૮ ના િવ ાથ ઓ ગિણતમાં અવયવો પાડવામાં ભૂલો કર ેછે. 
ધોરણ ૭ અને ૮ ના િવ ાથ ઓ પુ તકો અને પુ તકાલય થી દુર થતા ય છે. 
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓ ગૃહ કાય યો ય રીતે કરી શકતા નથી. 
ધોરણ ૭ ના િવ ાથ ઓને િવશેષણ અને તેના કારો સમજવામાં ભૂલ કર ેછે.

                                                             Topic
ઉ મપુરા ા. શાળાના ધોરણ ૬ -અ ના િવ ાથ ઓ સરવાળા, બાદબાકી,  ગુણાકાર  અને ભાગાકારમાં કાચા છે.
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને અં ે માં નામ બનાવતા આવડતંુ નથી.
ધોરણ ૭ ના િવ ાથ ઓ સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર જવેી ાથિમક ગિણતની િ યાઓમાં ભૂલો કર ેછે. 
િવ ાથ ઓ યોગશાળાના સાધનો ઓળખી શકતા નથી. 

ધોરણ ૮  ના િવ ાથ ઓને અપૂણાકના અિતસંિ  પ આપી શકતા નથી.
ધોરણ ૮  ના િવ ાથ ઓને અં ે  વાંચવામાં પડતી મુ કેલીયો. 
ધોરણ ૮ ના િવ ાથ ઓ સમાસ ઓળખવામાં ભૂલો પડે છે. 
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને અં ે માં નામ પેલીગંો અને ક ો લખી શકતા નથી.
ધોરણ ૮ ના િવ ાથ ઓમાં ાદેિશકતા વધુ માણમાં જોવા મળે છે. 
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓનેગુજરાતી લેખન અને વાંચનમાં પડતી મુ કેલી.
ધોરણ ૭(અ) ના િવ ાથ ઓ ગુજરાતી િવષય માં લખવામાં અને ઉ ચારણ કરવામાં મુ કેલી પડે છે. 
િવ ાથ ઓને ભોગોલીક પિરિ થિતનો પિરચય કે થળભાન  કરવામાં મુ કેલી પડે છે. 
ધોરણ ૬,૭,૮ ના િવ ાથ ઓને ગણનની િ યામાં ભૂલ પડે છે.
ધોરણ ૬ થી ૮ના િવ ાથ ઓને વાંચન, ગણન અને લેખન માં નબળા છે.
ધોરણ ૮ના િવ ાથ ઓ સં કૃત લખતા વાંચતા તથા બોલવામાં અચકાટ અનુભવે છે.  
'વન પિતના કારો તેમજ પણની રચના અને ફૂલના ભાગો.'' 
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓ ગિણત િવષય માં પૂણ સં યાના ગુણધમ  સમ  શકતા નથી. 
ધોરણ ૭ ના િવ ાથ ઓને પેિલંગ લખવામાં તકલીફ પડે છે.
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને સં યાના ગુણાકાર અને ભાગાકાર કરી શકતા નથી.
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ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને લખવા અને વાંચવામાં તકલીફ પડે છે.
કોટડા (ભા) ા. શાળાના િવ ાિથઓને િવરામિચ હો ઓળખવામાં ભૂલ પડે છે. 



28 201280030035
29 201280030036
30 201280030037
31 201280030039
32 201280030042
33 201280030043
34 201280030045
35 201280030046
36 201280030047
37 201280030048
38 21280030049
39 201280030051
40 201280030001
41 201280030003

ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓને ગિણત િવષયમાં સરવાળો અને બાદબાકીના ગણન કાયમાં સમ યા જણાય છે.
ધોરણ ૭ ના િવ ાથ ઓને સંધી મેળવવામાં અને જોડવામાં ભૂલો પડે છે.

ધોરણ ૮ના િવ ાથ ઓને ગિણત િવષયમાં અંકગિણતમાં પડતી મુ કેલીયો િવશે. 

થુવર ા.શાળાના ધોરણ  ૬ થી ૧૦ ના િવ ાથ ઓ સારી રીતે પ  વાંચી શકતા નથી.
કાણોદર અનુપમ ા. શાળાના ધોરણ ૬ ૭ ૮ ના િવ યાથ ઓને વાંચન લેખન કરવામાં તકલીફ પડે છે.

ી આકોલો ા. શાળાના બાળકોને અં ે  ામરમાં મુ કેલી પડે છે. 
ઉ રપૂરા ા. શાળાના ધોરણ ૮ ના િવ ાથ ઓ િવ ાન િવષયમાં યોગશાળાના સાધનોના નામ ણતા નથી.
ધોરણ ૬ના િવ ાથ ઓ યો ય રીતે ગૃહકાય લાવતા નથી.

ધોરણ ૬થી ૮ના િવ ાથ ઓને  ગણનમાં પડતી મુ કેલીયો.
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓ ગુજરાતી ભાષામાં લખવામાં અને ઉ ચારણમાં ભૂલો કર ેછે.
ધોરણ ૬ ના િવ ાથ ઓ અં ે  િવષયમાં ગૃહકાય કરતા નથી. 
િવ ાથ ઓ સામા ય ગણન કરી શકતા નથી. 
ધોરણ  ૬ ૭ ૮ ના ૫૦%  િવ ાથ ઓ સહઅ યાિસક વૃિતઓમાં ભાગ લેતા નથી. 

ધોરણ ૮ ના િવ ાથ ઓને ગુજરાતીમાં િવરામિચ હો ઓળખી શકતા નથી. 


