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

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 1 9

૨૨૨૨ 2 6

૩૩૩૩ 3 10

૪૪૪૪

૫૫૫૫

૬૬૬૬

૭

િશ*કની સહ�

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

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 1 14

૨૨૨૨ 2 1

૩૩૩૩ 3 2

૪૪૪૪ 4 8

૫૫૫૫

૬૬૬૬

૭

િશ*કની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૩૩૩૩                                િવષયિવષયિવષયિવષય- આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    (પયા વરણપયા વરણપયા વરણપયા વરણ)

વાલીની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૪૪૪૪                                    િવષયિવષયિવષયિવષય- ગ8ણતગ8ણતગ8ણતગ8ણત

વાલીની સહ�
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�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિતિન�પિતિન�પિતિન�પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 2.5.10 2

૨૨૨૨ 1.5.5 5

૩૩૩૩ 1.5.8 13

૪૪૪૪ 2.5.3 5

૫૫૫૫

૬૬૬૬

૭

િશ*કની સહ�

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

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 1.6.5 5

૨૨૨૨ 3.6.4 5

૩૩૩૩ 4.6.5 4

૪૪૪૪ 3.6.5 4

૫૫૫૫ 2.6.3 2

૬૬૬૬ 2.6.11 5

૭

િશ*કની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૬૬૬૬                                    િવષયિવષયિવષયિવષય- 9:ે;9:ે;9:ે;9:ે;

વાલીની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૫૫૫૫                                    િવષયિવષયિવષયિવષય- �જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી�જુરાતી

વાલીની સહ�
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�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિતિન�પિતિન�પિતિન�પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 2.7.1 6

૨૨૨૨ 3.7.3 7

૩૩૩૩ 1.7.3 7

૪૪૪૪ 2.7.3 5

૫૫૫૫

૬૬૬૬

૭

િશ*કની સહ�
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�મ�મ�મ�મ અ�યયનઅ�યયનઅ�યયનઅ�યયન    િન�પિતિન�પિતિન�પિતિન�પિત    �મ�મ�મ�મ �ુલ�ુલ�ુલ�ુલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ
મેળવેલમેળવેલમેળવેલમેળવેલ    

�ણુ�ણુ�ણુ�ણુ

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

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

૧૧૧૧ 1 4

૨૨૨૨ 2 4

૩૩૩૩ 3 8

૪૪૪૪ 4 4

૫૫૫૫ 5 4

૬૬૬૬ 6 1

૭

િશ*કની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૮૮૮૮                                    િવષયિવષયિવષયિવષય- િવ>ાનિવ>ાનિવ>ાનિવ>ાન

વાલીની સહ�

એકમએકમએકમએકમ    કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    નબંરનબંરનબંરનબંર- ૯૯૯૯                                તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ- ૭૭૭૭/૯૯૯૯/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯
ધોરણધોરણધોરણધોરણ-૭૭૭૭                                    િવષયિવષયિવષયિવષય- સામા?જકસામા?જકસામા?જકસામા?જક    િવ>ાનિવ>ાનિવ>ાનિવ>ાન

વાલીની સહ�



�ાથિમક શાળાના િશ*કો માટA નાની નાની 
બાબતોBુ ંસકંલન કરતા વોCસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને તમારા વોટસેપ �પૃમા ં

જોઇન કરવા િવનતંી.


