
ક્રમ અધ્યયન નનષ્પનિ ક્રમ કુલ ગુણ
મેળવેલ 

ગુણ

ઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

નનષ્પનિ

( ટીક્માકક  કરવી)

૧ 1 25

૨

૩

૪

૫

૬

૭

શિક્ષકની સહી

ક્રમ અધ્યયન નનષ્પનિ ક્રમ કુલ ગુણ
મેળવેલ 

ગુણ

ઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

નનષ્પનિ

( ટીક્માકક  કરવી)

૧ 3.4.2 5

૨ 1.4.8 5

૩ 4.4.5 5

૪ 3.4.4 5

૫ 2.4.10 5

૬

૭

શિક્ષકની સહીવાલીની સહી

તમામ કસોટીઓના શનષ્પશત ક્રમ મેળવવા તમારી િાળાન ું નામ, તાલ કો અને શિલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું 

લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેિ કરો.

સામનયક કસોટી              િારીખ- ૧૪/૧૨/૨૦૧૯

ધોરણ-૩        નવષય- આસપાસ ( પયાકવરણ)

વાલીની સહી

તમામ કસોટીઓના શનષ્પશત ક્રમ મેળવવા તમારી િાળાન ું નામ, તાલ કો અને શિલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું 

લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેિ કરો.

સામનયક કસોટી              િારીખ- ૧૪/૧૨/૨૦૧૯

ધોરણ- ૪            નવષય- ગજુરાિી



ક્રમ અધ્યયન નનષ્પનિ ક્રમ કુલ ગુણ
મેળવેલ 

ગુણ

ઉપચારપાત્ર અધ્યયન 

નનષ્પનિ

( ટીક્માકક  કરવી)

૧ 1 16

૨ 2 4

૩ 3 5

૪

૫

૬

૭

શિક્ષકની સહી

આ અધ્યયન શનષ્પશત ક્રમ GCERTની બ કલેટ આધાર ેલખેલ છે.

પ્રાથશમક િાળાના શિક્ષકો માટે નાની નાની બાબતોન ું સુંકલન કરતા વોટ્સેપ નુંબર-

 ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા શવનુંતી.

તમામ કસોટીઓના શનષ્પશત ક્રમ મેળવવા તમારી િાળા, તાલ કો અને શિલ્લો 

અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેિ કરી મેળવી િકો. 

એક શિવસ સ ધીમાું ના મળી જાય તો બીિો મેસેિ કરવા શવનુંતી.

NCERT અભ્ યાસક્રમ પાઠ્યપ સ્તકોની શનષ્પશિઓના ક્રમની બ કલેટ પશલલસ થયેલ 

નથી માટે શનષ્પશત ક્રમમાું અન ક્રમ લખેલ છે. છતાું પણ િ ેશમત્રોને NCERT 

અભ્ યાસક્રમ પાઠ્યપ સ્તકોની શનષ્પશિઓના ક્રમ લખવા હોય તો તમારી િાળા, 

તાલ કો અને શિલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ 

મેસેિ કરી તમામ ધોરણની એકમ મ િબ શનષ્પશિઓ મેળવી િકો. એક શિવસ 

સ ધીમાું ના મળી જાય તો બીિો મેસેિ કરવા શવનુંતી.

સામનયક કસોટી              િારીખ- ૧૪/૧૨/૨૦૧૯

ધોરણ- ૫            નવષય- ગનણિ

વાલીની સહી

તમામ કસોટીઓના શનષ્પશત ક્રમ મેળવવા તમારી િાળાન ું નામ, તાલ કો અને શિલ્લો અુંગ્રજેી કેપીટલ લેટરમાું 

લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેિ કરો.


