
ક્રમ પાઠન ું નામ

1.3.5 1 પ્રાણીઓની વલવલધ ટેલોન ું અલરોકન કયી તે અંગે ભાહશતી ભેલી ળકળે

1.3.6 2
વલવલધ પ્રકાયના પ્રાણીઓન ું અલરોકન કયી શ -ક્ષી અને જીલજ ુંત  ઓભાું લગીકયણ કયી 

ળકળે

1.3.7 3 યોજજિંદા જીલનભાું પ્રાણીઓની ઉમોગીતા અંગે ભાહશતી ભેલી ળકળે

1.3.8 4 પ્રાણીઓના વુંયક્ષણ અને વુંલધધન વલે જાગવૃત કેલી ળકળે

1.3.9 5 ોતાની આવાવની વલવલધ આ પ્રકાયની લનસ્વતને ઓખી ળકળે

1.3.10 6 લનસ્વતના વલવલધ અંગોને ઓખળે અને તેના પ્રાથવભક કામો જાણી ળકળે

1.3.11 7 લનસ્વતના અંગોભાું યશરેા વલવલધતા વલળે જાણી ળકળે

3  ાણી જ ાણી - 8
જ દા જ દા લમ જૂથના વ્મક્તતઓ, જીલ-જ ુંત  ઓ, વકૃ્ષો, છોડ ભાટે ાણીની ઉરબ્ધધ તથા અન્મ 

યીતે ાણીના ઉમોગોન ું લણધન કયી ળકળે
4 છોટ  ન ું ઘય - 9

આવાવની લસ્ત  ઓ ઘય અને તેના બાગ તેભજ સ્લચ્છતા લગેયેની  જરૂહયમાત વલળે જાણી 
ળકળે

5  ઘય એક ળાા - 10 ઘય, ળાા અને જાશયે સ્થોએ મોગ્મ વ્મલશાય કયલાની વબાનતા કેલી ળકળે

2.3.1 11 ખોયાકની જરૂહયમાત વભજળે

2.3.2 12 ખોયાકની આયોગ્મ ઉય અવય વલળે જાણી ળકળે

2.3.3 13 સ્થાવનક લાનગીઓ વલળે જાણી ળકળે

7 અનોખો વુંલાદ - 14
જરૂહયમાતલાા રોકોની જરૂહયમાતને વભજી ળકળે તેભને ઓખીને ભદદરૂ થલાની બાલના 

વલવલધ હયક્સ્થવતભાું ચશયેાના શાલબાલની ઓખ કયી ળકળે

8 પયયય - 15 ક્ષીઓના યશઠેાણ, બોજન, આલનજાલન તથા જ દા જ દા અંગો નો હયચમ ભેલળે

- 16 ાણીની જરૂહયમાત તેભજ તેના ફચાલન ું ભશત્લ વભજે છે

- 17 લયવાદથી થતા પામદા ન કવાન લયવાદના વભમે લગેયે ફાફતો વલે લણધન કયી ળકળે

10 યવોડાની લાત 2.3.3 18 સ્થાવનક લાનગીઓ વલળે જાણી ળકળે

11 આણા લાશનો - 19
વલદ્યાથીઓ આલાગભનના વાધનો તથા અન્મ વાધનો જેલાકે ોરીવ, પામય બ્રિગેડ ના 

વાધનો ની ભાહશતી ભેલી અને કશી ળકળે

4.3.1 20
આવાવની વુંસ્થાઓ જેલી કે ગ્રાભ ુંચામત, વબ્રચલારમ, ડેયી, ફેંક, દલાખાન , ોસ્ટ ઓહપવને 

ઓખે અને તેના પ્રાથવભક કામોનો હયચમ કેલી ળકળે

- 21 ગાભના વ્મલવામકાયો અને કાયીગયોથી ભાહશતગાય થળે

- 22 વલળે જરૂયીમાત લાા કે પ્રજ્ઞાચક્ષ  રોકોની જરૂહયમાતને વભજી ળકળે

- 23 ફધાને ભદદરૂ થલાની બાલના કેલે છે તેભની રાગણીઓ વભજી ળકળે
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