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2.7.3
ાઠ્યસુ્તક અને અન્મ વાભગ્રી વલળે કામયકાયણ વફંવંધત પ્રશ્નો છૂળે અને પ્રશ્નોના 

જલાફ આ ળકળે.

2.7.6 વાબંેરી, લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોના જલાફ રખળે.

3.7.4 પ્રવગંોચચત અયજીરેખન, પે્રવનોટ, પ્રલાવલણયન, આત્ભકથા રેખન કયી ળકે.

4.7.1 પ્રવતષ્ઠઠ્ત વ્મક્તત કે વસં્થાની મરુાકાત રેળે અને વલંાદચચાય કયી ળકળે.

4.7.2 આત્ભવલશ્વાવ લૂયક ોતાના વલચાયો યજુ કયળે.

5.7.2 વ્મક્તતગત મ ૂઝંલણભાથંી મોગ્મ ઉકેરની ચચાયભા ંબાગ રેળે.

5.7.3 લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી લધ ુવભજ કેલલા પ્રશ્નો છૂળે.

1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

2.7.7 વલચાય વલસ્તાય કશલેતોનુ ંસ્લતતં્ર રેખન કયળે.

2.7.9 કાવ્મનો મખુાઠ્ કયળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

1.7.8 આળયે ચાય શજાય ળબ્દો જાણળે ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયળે.

1.7.5
દૃશ્મશ્રાવ્મ વાધનો અને આધવુનક ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજીની ભદદથી ભતી ભારશતી 

વભજીને તાયણો કાઢી ળકળે.

2.7.2 રયચચત સ્થ વલળે ોતાનો અનબુલ કશળેે.

2.7.6
જોમેરી, વાબંેરી કે લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોના જલાફ રખી 

ળકળે.

3.7.4 પ્રવગંોચચત અયજીરેખન, પે્રવનોટ, પ્રલાવલણયન, આત્ભકથા રેખન કયી ળકે.

3.7.7 વાબંેરી લાતાયન ુ ંરેખન કયી ળકળે.

4.7.4 ફાકો ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

5.7.1 વાબંેરી ફાફતોભાથંી ચચિંતન કયી વનણયમ રેળે.

શાઈસ્કરૂભાં12

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
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અખફાયી 
નોંધ

જનની

10

11
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1.7.3 યભતો, પ્રવવૃિઓ, મરુાકાતો, ઇન્ટયવ્ય ૂલગેયેની પ્રોજેતટ કામય દ્વાયા વભજ કેલી ળકળે.

1.7.5
દૃશ્મશ્રાવ્મ વાધનો અને આધવુનક ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજીની ભદદથી ભતી ભારશતી 

વભજીને તાયણો કાઢી ળકળે.

1.7.8 આળયે ચાય શજાય ળબ્દો જાણળે ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયળે.

2.7.2 રયચચત સ્થ વલળે ોતાનો અનબુલ કશળેે.

2.7.3 ાઠ્યસુ્તક અને અન્મ વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નો છૂળે અને પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે.

3.7.2 પ્રોજેતટલકય કયળે અને અશલેાર તૈમાય કયી ળકળે.

3.7.4 પ્રવગંોચચત અયજીરેખન, પે્રવનોટ, પ્રલાવલણયન, આત્ભકથા રેખન કયી ળકે.

4.7.2 આત્ભવલશ્વાવલૂયક ોતાના વલચાયો યજુ કયળે.

4.7.4 ફાકો ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે.

1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

1.7.8 આળયે ચાય શજાય ળબ્દો જાણળે ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયળે.

2.7.1 રયચચત અને અરયચચત રયક્સ્થવતભા ંશાલબાલ વાથે ફોરી ળકે.

2.7.4 ટચૂકાઓ, લાતાયઓ યજૂ કયે અને જૂથ ચચાયભા ંબાગ રે.

2.7.6
જોમેરી, વાબંેરી કે લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી મોગ્મ તાયણ કાઢી પ્રશ્નોના જલાફ રખી 

ળકળે.

2.7.8 મદુ્દા યથી લાતાય, વનફધં રખી ળકળે.

3.7.7 વાબંેરી લાતાયન ુ ંરેખન કયી ળકળે.

4.7.1 પ્રવતષ્ઠઠ્ત વ્મક્તત કે વસં્થાની મરુાકાત રેળે અને વલંાદચચાય કયી ળકળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

5.7.2 વ્મક્તતગત મ ૂઝંલણભાથંી મોગ્મ ઉકેરની ચચાયભા ંબાગ રેળે.

1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

1.7.4 રોકવારશત્મની કૃવતઓ વાબંીને વભજી ળકળે.

1.7.7 વાભાજજક રયક્સ્થવતભા ંબાાભા ંથતી યજૂઆત વાબંળે અને વભજળે.

2.7.7 વલચાય વલસ્તાય કશલેતોનુ ંસ્લતતં્ર રેખન કયળે.

2.7.9 કાવ્મનો મખુાઠ્ કયળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

5.7.1 વાબંેરી ફાફતોભાથંી ચચિંતન કયી વનણયમ રેળે.

બભીએ 
ગજુયાતે : 

દચિણ બણી
13

આલ, 

બાણા આલ!
14

ગ્રાભભાતા15
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1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

1.7.3 યભતો, પ્રવવૃિઓ, મરુાકાતો, ઇન્ટયવ્ય ૂલગેયેની પ્રોજેતટ કામય દ્વાયા વભજ કેલી ળકળે.

1.7.8 આળયે ચાય શજાય ળબ્દો જાણળે ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયળે.

2.7.2 રયચચત સ્થ વલળે ોતાનો અનબુલ કશળેે.

2.7.4 ટચૂકાઓ, લાતાયઓ યજૂ કયે અને જૂથ ચચાયભા ંબાગ રે.

2.7.5
મોગ્મ ભયોડ વાથે ફે ળબ્દો લચ્ચે મોગ્મ અંતય યાખી વલયાભચચહ્નો તથા ભાન્મ જોડણી 

વાથે રેખન કયળે તેભજ ોતાના વલચાયો રેખનભા ંવ્મતત કયી ળકળે.

2.7.6 વાબંેરી, લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નોના જલાફ રખળે.

2.7.8 મદુ્દા યથી લાતાય, વનફધં રખી ળકળે.

2.7.10 નાટકો અને કથાનો વલંાદ યજૂ કયળે.

3.7.3 ભનવદં ાત્ર કે સ્થ વલળે રેખન કયી ળકળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

5.7.2 વ્મક્તતગત મ ૂઝંલણભાથંી મોગ્મ ઉકેરની ચચાયભા ંબાગ રેળે.

1.7.4 રોકવારશત્મની કૃવતઓ વાબંીને વભજી ળકળે.

1.7.7 વાભાજજક રયક્સ્થવતભા ંબાાભા ંથતી યજૂઆત વાબંળે અને વભજળે.

1.7.1 કાવ્મનુ ંમખુલાચન કયી વભજી ળકળે.

2.7.3 ાઠ્યસુ્તક અને અન્મ વાભગ્રીભાથંી પ્રશ્નો છૂળે અને પ્રશ્નોના જલાફ આી ળકળે.

2.7.4 ટચૂકાઓ, લાતાયઓ યજૂ કયે અને જૂથ ચચાયભા ંબાગ રે.

2.7.5
મોગ્મ ભયોડ વાથે ફે ળબ્દો લચ્ચે મોગ્મ અંતય યાખી વલયાભચચહ્નો તથા ભાન્મ જોડણી 

વાથે રેખન કયળે તેભજ ોતાના વલચાયો રેખનભા ંવ્મતત કયી ળકળે.

2.7.10 નાટકો અને કથાનો વલંાદ યજૂ કયળે.

4.7.5 યેરડમો - ટીલી લગેયે દ્વાયા ભારશતીનો વભજલૂયક ઉમોગ કયી ળકળે.

4.7.1 પ્રવતષ્ઠઠ્ત વ્મક્તત કે વસં્થાની મરુાકાત રેળે અને વલંાદચચાય કયી ળકળે.

5.7.2 વ્મક્તતગત મ ૂઝંલણભાથંી મોગ્મ ઉકેરની ચચાયભા ંબાગ રેળે.

5.7.3 લાચેંરી વાભગ્રીભાથંી લધ ુભારશતી ભેલલા પ્રશ્નો છૂળે.

1.7.4 રોકવારશત્મની કૃવતઓ વાબંીને વભજી ળકળે.

1.7.5
દૃશ્મશ્રાવ્મ વાધનો અને આધવુનક ઇન્પોભેળન ટેકનોરોજીની ભદદથી ભતી ભારશતી 

વભજીને તાયણો કાઢી ળકળે.

2.7.7 વલચાય વલસ્તાય કશલેતોનુ ંસ્લતતં્ર રેખન કયળે.

2.7.9 કાવ્મનો મખુાઠ્ કયળે.

વવિંશની 
દોસ્તી16

જીલયાભ 
બટ્ટ17

વોના જેલી 
વલાય18
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1.7.4 રોકવારશત્મની કૃવતઓ વાબંીને વભજી ળકળે.

2.7.4 ટચૂકાઓ, લાતાયઓ યજૂ કયે અને જૂથ ચચાયભા ંબાગ રે.

2.7.8 મદુ્દા યથી લાતાય, વનફધં રખી ળકળે.

3.7.4 પ્રવગંોચચત અયજીરેખન, પે્રવનોટ, પ્રલાવલણયન, આત્ભકથા રેખન કયી ળકે.

4.7.4 ફાકો ળબ્દકોળનો ઉમોગ કયી ળકળે.

4.7.6 અથયબેદ જેલા વ્મલશારયક વ્માકયણનો ઉમોગ કયતા જાણળે.

5.7.1 વાબંેરી ફાફતોભાથંી ચચિંતન કયી વનણયમ રેળે.

5.7.2 વ્મક્તતગત મ ૂઝંલણભાથંી મોગ્મ ઉકેરની ચચાયભા ંબાગ રેળે.

1.7.4 રોકવારશત્મની કૃવતઓ વાબંીને વભજી ળકળે.

1.7.7 વાભાજજક રયક્સ્થવતભા ંબાાભા ંથતી યજૂઆત વાબંળે અને વભજળે.

2.7.7 વલચાય વલસ્તાય કશલેતોનુ ંસ્લતતં્ર રેખન કયળે.

5.7.1 વાબંેરી ફાફતોભાથંી ચચિંતન કયી વનણયમ રેળે.
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