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જીલન કોળલ્મ

તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 ળયીયનાાં અલમલો(આંખ,કાન,નાક...લગેયે)ની સ્લચ્છતા જાલે.
 નખ કામેરા હોમ.
 લા વ્મલસ્સ્થત હોમ.
 યોજ સ્નાન કયે .
 યભત ગભત છી હાથ - ગ રાગેરી ધ ૂ સાપ કયે .
 જભતાાં હેરાાં હાથ - ગ સાપ કયે .
 ચભચી લડે ખાતા આલડે - ચાલીને ખામ.
 હેયેરા કડા સ્લચ્છ યાખે.
 સુઘડ યીતે ળેતયાં જી ાથયતા આલડે.
 જભતી લખતે જાતે રઈને જભે..
 ફીજાને ાણી આે..
 ગોાભાાંથી ડોમા લડે જાતે પ્મારાભાાં ાણી રઈને ઊંચેથી ીલે.
 કડાાં જાતે હેયે.
 બુટ / ચપ્ર / સેન્ડર અને ભોજા જાતે હેયે.
 ોતાની લસ્તુ સાચલે અને વ્મલસ્સ્થત મ ૂકે.
 યભકડા વ્મલસ્સ્થત ગોઠલે.
 બુટ / ચપ્ર / સેન્ડર અને ભોજા વ્મલસ્સ્થત મ ૂકે.
 જોડકણાાં ગાઈ ળકે.
 ફાગીતો ગાઈ ળકે.
 ફા અભબનમ ગીતો યજૂ કયી ળકે.
 ગો,વિકોણ,ચોયસ અને રાંફચોયસ જેલા આકાયો દોયે .
 ભચિોભાાં યાં ગ ૂયણી કયે .
 યભતો યભે.
 પ્રાથથના કયે .
 પ્રાથથના કામથક્રભ ળાાંવતથી યસુલથક સાાંબે .

જીલન કોળલ્મ

તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 ળાાએ સભમસય અને વનમવભત જામ.
 અન્મ ફાકો સાથે હીભીને યહે.
 ફીજાની લસ્તુ  ૂછીને જ રે.
 વળસ્તુલથક લતથન કયે .
 જમાાં તમાાં ન થકાં ૂ ે.
 જમાાં તમાાં ેળાફ કે ભતમાગ ન કયે .
 લનસ્વતના ાન,પ,ફુર ખોટી યીતે ન તોડે.
 કુાંડા કે કમાયાભાાં છોડને ાણી ામ.
 શુ-ાંખીઓ ભાટે કુાંડાઓભાાં ાણી બયે .
 ક્ષીઓને દાણાાં ચણ નાખે.
 ગામ ને યોટરી આે.
 ળયીયના અંગોને ઓખે.
 ળયીયના અંગોના કા જાણે.
 ળાકબાજી અને પોને ઓખે.
 પ્રાણીઓને ઓખે.
 ાંખીઓને ઓખે.
 જીલજતુ
ાં ને ઓખે.
 વલવલધ સ્થાવનક વ્મલસામોને ઓખે.
 ોતાના કુટુાંફનાાં સભ્મોને ઓખે.
 શુઓ અને ક્ષીઓનાાં યહેઠાણો વલળે જાણતાાં હોમ.
 લાશનને ઓખે.
 તાના લારીન ું નાભ, વ્મલવામ, ઘયન ું વયનામ ું અને લારીન પન નુંફય
ભઢે આલડે.

 ચકરેટ કે અન્મ

પ્રરબનથી બલામ ન જામ.

જીલન કોળલ્મ ઉકયણ / ચેકરીસ્ટ- ધયણ : ૩ - ૪ (ઉભય : ૮ - ૯લષ )
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તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 પ્રાણામભ કયે .
 ખોયાકની આયોગ્મ ય અસય સભજીને ફાજારુ અને લાસી ખોયાકથી દૂ ય યહે.
 દોયડા કૂદતાાં આલડે.
 સ્લછતા અને આયોગ્મનો સાંફધ
ાં ખફય હોમ.
 ળૌચક્રક્રમા છી સાબુ લડે હાથ ધોલે.
 સાલયણીથી કચયો લાતાાં આલડે.
 ોતુ કયતાાં આલડે.
 ઘયની સપાઈ કયતાાં આલડે.
 કડાાં ફોલાભાાં ભદદ કયી ળકે.
 કડાાં સાંકેરતા આલડે.
 પવનિચય સાપ કયતાાં આલડે.
 લસ્તુઓ, છાા અને ુસ્તકો વ્મલસ્સ્થત ગોઠલે.
 ોતાના દપતયભાાં ળૈક્ષભણક સાભગ્રી જાતે ગોઠલે.
 બોજન ભાટેન ુાં ડામવનિંગ ટેફર ગોઠલે.
 ોતાની થાયી કયતાાં આલડે.
 રૂ ની લાટ ફનાલતાાં આલડે.
 જભતી લખતે ફીજાને ીયસે.
 સ્નાન જાતે કયે .
 ભાથાભાાં તેર જાતે નાાંખે તથા લા ઓે .
 ુસ્તક, નોટ કે ચોડી ય ઠાં ૂ ા ચડાલતાાં આલડે.
 ગદ
ું ય કે પેવલકરન ઉમગ કયતાું આલડે.
 ડીકું લાતાું આલડે.
 ળેયડીન વાુંઠ છરીને ખાતાું આલડે.
 તાન રયચમ

યીતે આતાું આલડે(ચાય-ાુંચ લાકમભાું).

જીલન કોળલ્મ
 જીલ પ્રત્મે અનકું ા યાખે.
 વામકર ચરાલતા આલડે.
 સદ
ું ય અક્ષયે રખતાું આલડે.
 ચરણી નટૉ અને ચરણી વવક્કાઓને ઓખે તેભજ તેભની લચ્ચેન
વશવફુંધ જાણતા શમ.
 તાના તાલકા વલળેની વાભાન્મ ભારશતી શમ.
 ભશેભાનગવત કેભ કયલી? તે ખફય શમ.
 યસ્તા ય / યસ્તા લચ્ચે / ફજાયભાું લતષન મગ્મ શમ.
 યસ્તા ય અકસ્ભાતને ટાી ળકામ તે યીતન ું લતષન શમ.
 જાશેય વભરકતને જાલે.
 વમશ બજનભાું/ જભણલાયભાું ધ્માન શું યાખવ ું ? તે ખફય શમ.
 પસ્તકારમભાું, કથાલાતાષઓભાું, દલાખાનાભાું લતષન મગ્મ શમ.
 શટર અને બજનારમભાું ધ્માનભાું શું યાખવ?ું તેની ખફય શમ.
 તાના પ્રશ્ર્ન કે તાની લાત લારી કે વળક્ષકની મક્ત યીતે કશી ળકે.
 અન્મ વ્મક્ક્ત દ્રાયા ખયાફ ઇયાદાથી કયલાભાું આલતાું અમગ્મ સ્ળષ ને
વભજે.

તભાયા વલધાથી/ફાકને આ
જીલન કોળલ્મ આલડે છે ?
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તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 સમષ નભસ્કાય કયે .
 વ્મવનમકત યશેરા વતત જાગૃત યશે.
 આશાય અને આયગ્મન વુંફધ
ું
ખફય શમ.
 તાના લાવણ વાપ કયતાું આલડે.
 ચપ્પથી ળાકબાજી વભાયતાું આલડે.
 ગાજ – ફટન ટાુંકતા આલડે.
 રૂભ/લગષન ું સળબન કયતાું આલડે.
 બટ રીવ કયતાું આલડે.
 સ્ટેરયથી કાગને ીન ભાયી ળકે.
 ુંચભળીનન ઉમગ કયીને કાગન ું પાઇરીંગ કયતા આલડે.
 કાવ્મગાન કયી ળકે.
 ફારન ૃત્મ કયી ળકે.
 ફારલાતાષ કશી ળકે.
 તશેલાય/ઉત્વલ અને યાષ્ટ્રીમ લોની ઉજલણીભાું યવ અને ઉત્વાશથી
વરિમ યીતે બાગ રે.
 લકતવ્મ આી ળકે . (ફે-ત્રણ વભવનટ)
 ફારપસ્તકારમન ઉમગ કયતાું શમ.
 ભશેંદી મકતાું આલડે. (“પકત કન્માઓ ભાટે”)
 વ ૃક્ષાયણપ્રવ ૃવિ ભાટે ખાડા તૈમાય કયે .
 પ્રાુંગણભાું ઇંટથી છડના ક્યાયા ફનાલે.
 તાની આવાવની લનસ્વતઓને ઓખી ળકે.
 માષલયણ જાલણી અંગે જાગૃત શમ.
 જ ુંગર, તાલ, નદીઓ અને લન્મ શક્ષીઓ વશીત કદયતી
માષલયણન ું જતન કયે .

જીલન કોળલ્મ
 ગીત ગાઇ ળકે.
 યાષ્ટ્રગીત ગાઇ ળકે.
 અભબનમ ઈત યજ કયી ળકે.
 કાગભાુંથી વલવલધ યભકડાું ફનાલતા
 પ્રરાથષના વુંભેરન ભાું યવ અને ઉત્વાશથી વરિરમ બાગ રે.
 લડીરને ભાન આે… તેને ભદદરૂ થામ.
 ભશેભાન કેભ થવ ું ? તે આલડે.
 ધય, ળાા અને જાશેય સ્થએ મગ્મ લતષન વ્મલશાય કયે .
 વબા લખતે ધ્માનભાું શું યાખવ ું ? તે ખફય શમ.
 પ્રબાતપેયી કે વયધવભાું મગ્મ લતષન કયે .
 ાણી કયકવયપ ૂલષક લાયે અને વદૌ ઉમગ કયે .
 યાષ્ટ્રધ્લજ અને યાષ્ટ્રગીતન આદય કયે .
 વ ૃક્ષને યું ગયગાન – ગેરૂ રગાલે.
 લનસ્વતનાું વલવલધ બાગને ઓખે.
 સ્થાવનક વલસ્તાયનાું ખેતીના ાક વલળે જાણકાયી શમ.
 રદળાઓ ઓખે છે . અને કશી ળકે છે .
 ઇવલીવન અને વલિભવુંલત પ્રભાણેનાું ભરશનાઓના નાભ અને િભ
ખફય શમ.
 વળમાૉ, ઉના અને ચભાસ ું ઇવલીવન અને વલિભવુંલત પ્રભાણે ક્યાું
ભરશનાઓભાું શમ તેની ખફય શમ.
 યાષ્ટ્રીમ પ્રવતકને ઓખે.
 વલવલધ ધાવભિક સ્થૉને ઓખે. (ભુંરદય, ભસ્જીદ, ચચષ, ગરદ્રાયા,
અભગમાયી….)
 ધરડમા જતાું આલડે.
 તાના ગાભ વલળે વાભાન્મ ભારશતી શમ.
 સ્થાવનક વ્મલવામકાયનાું ઓજાય અને કામોની ખફય શમ.
 શું ુંખીઓની ખયાકની ટે લ જાણતાું શમ.

તભાયા વલધાથી/ફાકને આ
જીલન કોળલ્મ આલડે છે ?
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તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 તાના અંગની જરૂયી કાજી રે.
 જરૂયી વ્મામાભ કયે .
 જરૂયી વભતર આશાય રે.
 તાની ઉચાઇ ખફય શમ.
 તાન ું લજન ખફય શમ.
 કડાું ધતાું – સકલતા – ગડી કયતાું આલડે.
 વોંમ – દયાથી કડું વાુંધતા અને થીંગડ ભાયતાું આલડે.
 રદલારભાું ચપ્રભાું કે પવનિચયભાું ખીરી ઠકતાું કે સ્ક ફેવાડતાું આલડે.
 નનાું નફા આંટા ખલાઇને ઢીરા થમા શમ અને તેભાુંથી ટકત ું ાણી
ફુંધ કયતાું આલડે.
 ફાયી – ફયણાુંને રદલારે યું ગ કયતાું આલડે.
 ફાથરૂભ, વુંડાવ, ખા, ગટય એવવડ – રપનાઇર – વાબ – રડટર્જન્ટ
…લગેયેન ઉમગ કયીને વાપ કયતાું આલડે.
 ભીટયટ્ટીન ઉમગ આલડે.
 લજનીમાું અને લજન કયતાું આલડે.
 કઇણ લસ્તન ું જખીને લજન કયતાું આલડે.
(ડીજીટર શમ ત લજન યીડીંગ લાુંચતા આલડે)
 તાના વગા – સ્નેશીઓના વયનાભાું તથા પનની ડામયી તૈમાય કયે .
 વલળે રદનની ઉજલણીભાું બાગ રે.
 રીંબ – લયીમાીન ું વયફત ફનલતાું આલડે.
 ફુરની ભાા કે આવારલન ું તયણ ફનાલતાું આલડે.
 ઝાડ ય ચઢતાું આલડે.
 વાદાું ભચત્ર દયી ળકે.
 મક અભબનમ કયી ળકે.
 વુંલાદ યજ કયી ળકે.

જીલન કોળલ્મ
 લેળભાભાું બાગ રે.
 વુંગીત આલડે. કઇણ એક વાધન તફરાું – શાયભવનમભ – ભુંજીયા –
લામરીન – ગીટાય…. લગે યે આલડે.
 ભચત્રની ઝલ્વ ઉકેરે.
 કેળગથ
ું ન આલડે. (“પકત કન્મા ભાટે ”)
 વામકરની વુંબા રેતાું આલડે.
 ણષ અને ઔવધમ થી તથા ફુરથી ફનાલે.
 આવાવ આલેર ઔવધમ લનસ્વતના નાભ આલડતા શમ તથા તેન
ઉમગ ખફય શમ.(દવ)
 કું ડા કે જભીનભાું છડ યીને તેની ભાલજત કયતાું આલડે.
 ાણી અને વલજી ફચત વલળે જાગૃત યશે.
 જડણીકળન ઉમગ કયતા આલડે.
 તાની લાતને ઓછા ળબ્દભાું યજ કયતાું આલડે.
 યજા ભચઠ્ઠી રખતા આલડે.
 તાના નાભ ન અથષ ખફય શમ.
 વભાચાયત્ર યજફયજ લાુંચીને લતષભાન વભાચાયની જાણકાયી ધયાલતા
શમ.
 તાના જીલ્રા વલળેની વાભાન્મ ભારશતી શમ.
 ડળી વાથેન વ્મલશાય આલડે.
 વલકરાુંગ – અવશામ વ્મક્ક્તને ભદદરૂ થતાું શમ.
 યભતગભત નાું ભેદાનભાું લતષન મગ્મ શમ.
 ભુંરદય – ભક્સ્જદ – ચચષ – ગરદ્રાયા – તીથષધાભભાું લતષન મગ્મ શમ.
 ક્યાું વભમે શ ું ફરામ અને શ ું ના ફરામ તેન વલલેક શમ.
 જદી જદી વ્મકવત વાથે કેલ લતષન વ્મલશાય કયામ તેની ખફય શમ.
 વલચાય – લાણી – લતષન એક શમ.
 ભબખાઈઓ વાથેન ું લતષન ણ મગ્મ શમ.
 લારી, વળક્ષક, વુંત, લડીરને આદય આે.
 ટ્ટાલાા – વપાઇકાભદાય…… લગે યેના કાભને ણ ભાનની નજયે જલે.
 શ્રભ પ્રત્મે સગ ન શમ.

તભાયા વલધાથી/ફાકને આ
જીલન કોળલ્મ આલડે છે ?

જીલન કોળલ્મ ઉકયણ / ચેકરીસ્ટ- ધયણ : ૭ (ઉભય : ૧૨લષ )
Dr. Axaysagar Mehta, DIET Bhavnagar
જીલન કોળલ્મ

તભાયા વલધાથી/ફાકોને આ
જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 મગાવન કયે .
 તુંદયસ્તી ભાટે ઉચાઇનાું પ્રભાણભાું કેટલ ું લજન શવ ું જઇએ તેની
જાણકાયી શમ.
 તાન ું બ્રડગ્ર ખફય શમ.
 સ્લસ્થ જીલનળૈરી જાણે, વભજે અને અનાલે.
 કઇ ૠતભાું ક્યાું ળાકબાજી, પ, અનાજ, અને તેર ભે તેની ખફય શમ.
 ળાકબાજી – અનાજ – કયીમાણું જેલી ચીજલસ્તઓ જાતે ખયીદતાું આલડે.
 નાણાુંન રશવાફ કયતાું આલડે.
 ેકેટ યન ું રખાણ લાુંચીને ખયીદી કયતાું આલડે. (રકિંભત, લજન,
તાયીખ….)
 એવ.ટી. વભમત્રક જતાું આલડે.
 વલજી ફીર જતાું આલડે અને ૧ યવનટન બાલ ખફય શમ.
 શેલ્રાઇન નુંફયની જાણ શમ. (રીવ, એમ્બબ્યરન્વ, પામય ભિગ્રેડ,
લગે યે…. )
 કટું ફન ું લુંળાલરી વ ૃક્ષ ફનાલે.
 ગજયાતી ભશીનાની વતવથ વલળે જાણકાયી શમ.
 છુટા કાગભાુંથી નટ ફાુંધતા આલડે.
 દયડાની ભદદથી ચઢતાું આલડે.
 યું ગી દયતાું, તેભાું યું ગ પયતાું આલડે.
 નાટક બજલલાભાું બાગ રે.
 વાુંસ્કૃવતક કામષિભભાું બાગ રે.
 ઉખાણાઓ / ભરભરાભણી ઉકેર ભેલે.
 પ્રલાવ કયતાું થામ.
 બયતગથ
ું ણ આલડે.(“પક્ત કન્મા ભાટે ”)
 ળયીયન ું તાભાન / તાલ થભોભીટય લડે નોંધતાું / ભાતાું આલડે.
-

જીલન કોળલ્મ

તભાયા વલધાથી/ફાકને આ
જીલન કોળલ્મ આલડે છે ?

 ચા – કપી ફનાલતા આલડે.
 ઇસ્ત્રી, કકય, વભક્વય, ભગઝય … લગેયે ઉકયણન ઉમગ કયતા
આલડે.
 ભફાઇર પનન ઉમગ કયતા આલડે.
 ભફાઇર, રેટૉ, ટે બ્રેટ ચાર્જ કયી ળકે.
 ચકરીના ભાા ફનાલે.
 જભીન અને જભીન સધાયણા વલળેની વભજ શમ
(સ્લસ્થ જભીન યચના અને જભીન વુંલધષન)
 ગજયાતી ળબ્દકળન ઉમગ કયતાું આલડે.
 અંગ્રેજી ળબ્દકળન ઉમગ કયતાું આલડે.
 વિાલાાઓને અયજી કયતાું આલડે.
 વાયા વાભાવમક લાચતાું શમ.
 લશેભ-અંધશ્રધ્ધાથી દૂ ય શમ – લૈજ્ઞાવનક લરણ ધયાલતાું શમ.
 તાના યાજ્મ વલળેની ભારશતી શમ.
 સમષભડ
ું  વલળેની જાણકાયી શમ.
 આકાળદળષન કયતાું શમ.
 ખયાકભાું બેવે વલળે જાગૃત શમ.
 તાની વભસ્મા ઉકેરલાની ળક્ક્ત શમ.
 વનણષમળક્ક્ત શમ / જદી જદી રયક્સ્થવતભાું મગ્મ વનણષમ રેલાની
ળક્ક્ત શમ.
 ટેરીવલઝન ક્યાયે અને કેટલ ું જવ શમ. અને તેભાું શું જવ?ું તેની વભજ
શમ.
 પ્રલાવભાું ( યે લ્લે – ફવ – યીક્ષા…લગેયે) શું ધ્માન યખામ? તેની
આલડત શમ.
 ભેાઓભાું શું ધ્માન યાખવ ું તે ખફય શમ.
 રગ્ન અને ઉત્વલભાું લતષન મગ્મ શમ.
 વવનેભા – વથમેટયભાું લતષન મગ્મ શમ.
 કયકવયનાું ગણને ણ જીલનભાું અનાલે.
 સ્ત્રીઓને આદય કયે .
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જીલન કૌળલ્મ આલડે છે ?

 ધ્માન કયતા શમ.
 પ્રાથવભક ઉચાયન જ્ઞાન શમ.
 તાના જાતીમ પેયપાય વલળે જાણે.
 ટકી દમાત્રા, લષતાયશણ જેલા કામષિભભા બાગ રેતા શમ જેથી જીલનભા યપ
એન્ડ ટપ ફને તથા ચારળે-પાલળે-બાલળે ના ભન્ત્રને અનાલે.(૫-૧૦રક.ભી ચારી ળકેભખ્મા યશી ળકે.)
 સ્લાસ્્મ વારૂ યશે તે ભાટે જાગ્રરત શમ
 યજીદી વાદી યવઇ ફનાલાતા આલડે.
 ાણીની ટાકી વાપ કયતા આલડે.
 યે લ્લેન વભમત્રક, અતય જતા – યીઝલેળન કયાલતા આલડે.
 સ્ટ ઓપીવ વાથેન વ્મલશાય આલડે.
 ફેન્ક વ્મલશાય (ચેક-ડ્રાફ્ટ –રકય-ATM લગે યે) આલડે.
 રારપકના વનમભની જાણકાયી શમ
 બટભા દયી/લાધયી નાખતા આલડે
 કાડ ભાતા આલડે
 જભીન ભાતા આલડે
 વલજી અને ટેભરપન ભફરની ગણતયી કયતા આલડે
 વે.ભી, ભીટય અને રકરભીટય જેલા ભાની ખાફય શમ
 પ્રલાશી ભાટેન ભા રીટયની ખફા શમ
 મગ્મ યીતે વયનામ રખીને કયીમય કયતા આલડે
 ફલ્ફ-ટયફ ચડાલતા આલડે
 યાધણ ગે વ ઉમગ આલડે
 વાઇકર – સ્કટયના ટામયન કચય કયતા આલડે
 ગાડીભા જેક ચડાલી ટામય ફદરતા આલડે
 ાન ક્ક્ડ, શથડી, સ્ુ ડ્રાઇલય …. લગે યે લાયતા આલડે
 ખેતીના ઓજાયની વભજ શમ તથા ઉમગ આલડત શમ
 ઇ-ભેઇર કયતા આલડે
 ઇન્ટયનેટન ઉમગ કયતા આલડે
 કમ્બયટય રીટયવી (વાક્ષયતા) શમ
 પટૉગ્રાપી (છફીકરા) આલડે
 તાર વાથે રકનત્મન યગભચ યથી વનબષમ યીતે યજઆત કયી ળકે.

જીલન કોળલ્મ
 વવલણકાભ આલડે. (“પકત કન્મા ભાટે ”)
 જવુંચમ અને તેની ધ્ધવતઓ વલળે જાણકાયી શમ.
 માષ લયણના વુંયક્ષણ અને વુંલધષન પ્રત્મે જાગૃત શમ.
 પ્રદણ ધટે તે ભાટે જાગૃત શમ.
 અવવમા ફેન્કની યચના વલળે ખફય શમ.
 ાણીભાું તયતાું આલડે.
 રડઝાસ્ટય ભેનેજભેન્ટ (સ્લફચાલ અને અન્મન ફચાલ) કયતાું આલડે.
 મષટન કયે .
 નકળ જઇને કઇણ સ્થ ળધી કાઢતાું આલડે.
 છાેરા પભષભાું તાના વલળેની ભારશતી રખી ળકે.
(અટક, નાભ, વતાન ું નાભ, ઘયન ું વયનામ,ું જન્ભ તાયીખ, જાતી, પન નુંફય..)
 રેખનકરા વલકવેર શમ
(વનફુંધ રેખન કે કઇણ વલમ ય ભોભરક રખાણ રખી ળકે.
 ફા વલશ્ર્લકળન ઉમગ કયે .
 તાના દે ળ વલળેની ભારશતી શમ.
 દૂ વનમા વલળે થડી ધણી ભારશતી શમ.
 તાની યાષ્ટ્ર પ્રત્મેની પયજ વલળે ખફય શમ.
 દે ળનાું યક્ષણ ભાટે – યાષ્ટ્રીમ વેલા ભાટે શભેંળા તત્ય શમ.
વુંસ્કૃવતના વમ ૃધ્ધ લાયવાન ું મલ્મ વભજે અને તેને જાલે.
 તણાલ અનકર
ૂ ન વાધી ળકે/તણાલ ય વનમુંત્રણ યાખી ળકે.
 સ્લચ્છ, પ્રવન્ન, નમ્ર, ઉત્વાશી અને ભીઠી બાા ફરતાું, શવતાું ચશેયે ફીજાને
ભતા શમ, અવયકાયક પ્રત્મામન કોળલ્મ (ઇપેક્ટીલ કમ્બયવનકેળન સ્કીર) શમ.
 અકસ્ભાત લખતે શ ું કયામ/ કેભ ભદદરૂ થવ ું તેની ખફય શમ.
 ક્યા પ્રવુંગે કેલા કડાું/ાક શેયામ તેની ખફય શમ.
 ક્યા પ્રવુંગે કેવ ું લતષન કયામ તેની ખફય શમ.
 આણાું યીત રયલાજ વલળે જાણકાયી શમ.
 ઘયે ણાું, ઘરડમા, ભફાઇર, ૈવા… લગે યે વાચલી ળકે.
 જરૂયી ટાઇભ ભેનેજભેન્ટ આલડે.
 ભાનલતાલાદની બાલના ધયાલતા શમ.
 ફુયવદનાું વભમન વદઉમગ કયે .

તભાયા વલધાથી/ફાકને આ
જીલન કોળલ્મ આલડે છે ?

