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૫૫૫૫. �રયા�રયા�રયા�રયા    ����    �નમાં�નમાં�નમાં�નમા ં   બેસીબેસીબેસીબેસી    હતીહતીહતીહતી    તેતતેેતે    �ન�ું�ન�ું�ન�ું�ન�ુ ં   નામનામનામનામ    �ું�ું�ું�ુ ં   હ� ુંહ� ુંહ� ુંહ� ુ ં   ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૬૬૬૬. �રુતના�રુતના�રુતના�રુતના    બેબબેેબે    � યાત� યાત� યાત� યાત    ઉ"ોગનાઉ"ોગનાઉ"ોગનાઉ"ોગના    નામનામનામનામ    લખોલખોલખોલખો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૭૭૭૭. તાપીતાપીતાપીતાપી    નદ*નાનદ*નાનદ*નાનદ*ના    �કનાર��કનાર��કનાર��કનાર�    ખેતરમાંખેતરમાંખેતરમાંખેતરમા ં   �ું�ું�ું�ુ ં   જોવાજોવાજોવાજોવા    મ./ુંમ./ુંમ./ુંમ./ુ ં   ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

૨૨૨૨. અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ    પછ*પછ*પછ*પછ*    �જુરાત�ું�જુરાત�ું�જુરાત�ું�જુરાત�ુ ં   બી2બી2બી2બી2    નબંર�ુંનબંર�ુંનબંર�ુંનબંર�ુ ં   મો3ંુમો3ંુમો3ંુમો3ંુ    શહ�રશહ�રશહ�રશહ�ર    ક/ુંક/ુંક/ુંક/ુ ં   છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૩૩૩૩. ફ*યાનાફ*યાનાફ*યાનાફ*યાના    .............................. 6ટ�શને6ટ�શને6ટ�શને6ટ�શને    ઉતર*ઉતર*ઉતર*ઉતર*    ગઇગઇગઇગઇ. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૪૪૪૪. �રયા�રયા�રયા�રયા    અનેઅનેઅનેઅને    �હમા:ં�હમા:ં�હમા:ં�હમા:ં    ................................... નાનાનાના    ઘર�ઘર�ઘર�ઘર�    જતાજતાજતાજતા    હતાહતાહતાહતા. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૨૨૨૨. મધમાખીમધમાખીમધમાખીમધમાખી    મધમધમધમધ    બનાવવાબનાવવાબનાવવાબનાવવા    .......................... માથંીમાથંીમાથંીમાથંી    રસરસરસરસ    એકઠોએકઠોએકઠોએકઠો    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

૩૩૩૩. કામદારકામદારકામદારકામદાર    ક*ડ*ઓક*ડ*ઓક*ડ*ઓક*ડ*ઓ    કયાકયાકયાકયા    કયાકયાકયાકયા    કામકામકામકામ    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િનDપિEિનDપિEિનDપિEિનDપિE    :- પોતાનાપોતાનાપોતાનાપોતાના    અવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનોઅવલોકનો, અ�ભુવોઅ�ભુવોઅ�ભુવોઅ�ભુવો, વ6�ઓુવ6�ઓુવ6�ઓુવ6�ઓુ    GગેનીGગેનીGગેનીGગેની    મા�હતીમા�હતીમા�હતીમા�હતી    �HિૃEઓ�HિૃEઓ�HિૃEઓ�HિૃEઓ    મહJવનીમહJવનીમહJવનીમહJવની    
ઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓઘટનાઓ    ક�ક�ક�ક�    KલુાકાતKલુાકાતKલુાકાતKલુાકાત    લીધેલલીધેલલીધેલલીધેલ    6થળો6થળો6થળો6થળો    �મ�મ�મ�મ    ક�ક�ક�ક�    મેળાઓમેળાઓમેળાઓમેળાઓ, તહ�વારોતહ�વારોતહ�વારોતહ�વારો, ઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસકઐિતહાિસક    6થળો6થળો6થળો6થળો    િવશેિવશેિવશેિવશે    જણાવેજણાવેજણાવેજણાવે    છેછેછેછે.

૧૧૧૧. �જુરાતની�જુરાતની�જુરાતની�જુરાતની    સૌથીસૌથીસૌથીસૌથી    મોટ*મોટ*મોટ*મોટ*    નદ*નદ*નદ*નદ*    ..................................... છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

િવ"ાથO�ુંિવ"ાથO�ુંિવ"ાથO�ુંિવ"ાથO�ુ ં   નામનામનામનામ:-.......................................................................... સમયસમયસમયસમય:-૧૧૧૧    કલાકકલાકકલાકકલાક

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િનDપિEિનDપિEિનDપિEિનDપિE    :- અવલોકનઅવલોકનઅવલોકનઅવલોકન    PારાPારાPારાPારા    આસપાસઆસપાસઆસપાસઆસપાસ    જોવાજોવાજોવાજોવા    મળતીમળતીમળતીમળતી    વન6પિતનાવન6પિતનાવન6પિતનાવન6પિતના    KળૂKળૂKળૂKળૂ, SલSલSલSલ    અનેઅનેઅનેઅને    ફળોનાફળોનાફળોનાફળોના    
સાદાસાદાસાદાસાદા    લ:ણોલ:ણોલ:ણોલ:ણો    �વા�વા�વા�વા    ક�ક�ક�ક�    આકારઆકારઆકારઆકાર, રંગરંગરંગરંગ, ગધંગધંગધંગધં    વગેર�વગેર�વગેર�વગેર�    ઓળખેઓળખેઓળખેઓળખે    છેછેછેછે.

સફરજનસફરજનસફરજનસફરજન    ................................. રંગ�ુંરંગ�ુંરંગ�ુંરંગ�ુ ં   ફળફળફળફળ    છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િનDપિEિનDપિEિનDપિEિનDપિE    :- સKહૂમાંસKહૂમાંસKહૂમાંસKહૂમા ં   રહ�તારહ�તારહ�તારહ�તા    �ાણીઓ�ાણીઓ�ાણીઓ�ાણીઓ    અનેઅનેઅનેઅને    માળામાળામાળામાળા    બાધંતાબાધંતાબાધંતાબાધંતા    પ:ીપ:ીપ:ીપ:ી    વગેર�નાંવગેર�નાંવગેર�નાંવગેર�ના ં   વતTનોવતTનોવતTનોવતTનો    સમ�સમ�સમ�સમ�    છેછેછેછે.

૧૧૧૧. દર�કદર�કદર�કદર�ક    મધUડૂામાંમધUડૂામાંમધUડૂામાંમધUડૂામા ં   એકએકએકએક    .................................. માખીમાખીમાખીમાખી    હોયહોયહોયહોય    છેછેછેછે. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

(દાદાદાદા.તતતત. ક*ડ*ક*ડ*ક*ડ*ક*ડ*, માખીમાખીમાખીમાખી, હાથીહાથીહાથીહાથી    )

સામાિયકસામાિયકસામાિયકસામાિયક    KVૂયાકંનKVૂયાકંનKVૂયાકંનKVૂયાકંન    UનુUનુUનુUનુ: કસોટ*કસોટ*કસોટ*કસોટ*
શાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુંશાળા�ુ ં   નામનામનામનામ:- ...................................................... ધોરણધોરણધોરણધોરણ:- ૪૪૪૪    (ચારચારચારચાર)

XુલXુલXુલXુલ    �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:- ૨૫૨૫૨૫૨૫ િવષયિવષયિવષયિવષય:- પયાTવરણપયાTવરણપયાTવરણપયાTવરણ    (આસઆસઆસઆસ-પાસપાસપાસપાસ) તાર*ખતાર*ખતાર*ખતાર*ખ:- ...........................

તમામ ધોરણની Uનુ: કસોટ*ઓ માટ� વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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૨૨૨૨. નદ*નદ*નદ*નદ*    પરપરપરપર    UલુUલુUલુUલુ    ક�મક�મક�મક�મ    બનાવવાબનાવવાબનાવવાબનાવવા    પડ�પડ�પડ�પડ�    છેછેછેછે    ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િનDપિEિનDપિEિનDપિEિનDપિE    :- સાઇનબોડTસાઇનબોડTસાઇનબોડTસાઇનબોડT , પો6ટરપો6ટરપો6ટરપો6ટર, ચલણચલણચલણચલણ, નોટનોટનોટનોટ/િસ]ાિસ]ાિસ]ાિસ]ા, ર�Vવેર�Vવેર�Vવેર�Vવે    ટ*ક*ટટ*ક*ટટ*ક*ટટ*ક*ટ/સમયપ^કસમયપ^કસમયપ^કસમયપ^ક    વગેર�નોવગેર�નોવગેર�નોવગેર�નો    
ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કર*કર*કર*કર*    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપેઆપેઆપેઆપે    છેછેછેછે.

નીચેનીચેનીચેનીચે    આપેલઆપેલઆપેલઆપેલ    ટ�બલનાટ�બલનાટ�બલનાટ�બલના    અવલોકનનેઅવલોકનનેઅવલોકનનેઅવલોકનને    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    જવાબજવાબજવાબજવાબ    આપોઆપોઆપોઆપો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૪૪૪૪

6ટ�શન�ુ ંનામ ઉપડવાનો સમય Gતરપહ_ચવાનો સમય

૮૮૮૮. �નમાં�નમાં�નમાં�નમા ં   કઇકઇકઇકઇ    કઇકઇકઇકઇ    સગવડસગવડસગવડસગવડ    હોયહોયહોયહોય    છેછેછેછે    ? �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

૯૯૯૯. ર�Vવેર�Vવેર�Vવેર�Vવે    6ટ�શન6ટ�શન6ટ�શન6ટ�શન    પરનાંપરનાંપરનાંપરના ં   `ૃaય�ું`ૃaય�ું`ૃaય�ું`ૃaય�ુ ં   વણTનવણTનવણTનવણTન    કરોકરોકરોકરો. �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૨૨૨૨

અBયયનઅBયયનઅBયયનઅBયયન    િનDપિEિનDપિEિનDપિEિનDપિE    :- વારસાગતવારસાગતવારસાગતવારસાગત    ર*તેર*તેર*તેર*તે    મળેલામળેલામળેલામળેલા    િવિવધિવિવધિવિવધિવિવધ    કૌશVયોકૌશVયોકૌશVયોકૌશVયો, bયવસાયbયવસાયbયવસાયbયવસાય    �વા�વા�વા�વા    ક�ક�ક�ક�    ખેતીખેતીખેતીખેતી, બાધંકામબાધંકામબાધંકામબાધંકામ, 
કલાકલાકલાકલા    અનેઅનેઅનેઅને    હ6તઉ"ોગહ6તઉ"ોગહ6તઉ"ોગહ6તઉ"ોગ    વગેર�નીવગેર�નીવગેર�નીવગેર�ની    દc િનકદc િનકદc િનકદc િનક    dવનમાંdવનમાંdવનમાંdવનમા ં   eિૂમકાeિૂમકાeિૂમકાeિૂમકા    વણTવેવણTવેવણTવેવણTવે.

૧૧૧૧. મીfંુમીfંુમીfંુમીfંુ    પકવનારનેપકવનારનેપકવનારનેપકવનારને    �ું�ું�ું�ુ ં   કહ�વાયકહ�વાયકહ�વાયકહ�વાય    ? ...................................................... �ણુ�ણુ�ણુ�ણુ:-૧૧૧૧

િવરમગામ ૧:૧૩ ૧:૧૫ ૨૯૪

અમદાવાદ ૨:૩૫ ૩:૦૦ ૩૫૯

૩:૪૫ ૩:૪૭ ૪૦૫

આણદં ૪:૦૮ ૪:૧૦ ૪૨૩

૧૧૧૧. �નને�નને�નને�નને    નડ*યાદથીનડ*યાદથીનડ*યાદથીનડ*યાદથી    આણદંઆણદંઆણદંઆણદં    પહ_ચતાપહ_ચતાપહ_ચતાપહ_ચતા    ક�ટલોક�ટલોક�ટલોક�ટલો    સમયસમયસમયસમય    લાગેલાગેલાગેલાગે    છેછેછેછે    ?

૨૨૨૨. િવરમગામથીિવરમગામથીિવરમગામથીિવરમગામથી    અમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદઅમદાવાદ    વhચેવhચેવhચેવhચે    ક�ટiુંક�ટiુંક�ટiુંક�ટiુ ં   GતરGતરGતરGતર    છેછેછેછે    ?

૩૩૩૩. નડ*યાદનડ*યાદનડ*યાદનડ*યાદ    6ટ�શન6ટ�શન6ટ�શન6ટ�શન    પરપરપરપર    �ન�ન�ન�ન    ક�ટલોક�ટલોક�ટલોક�ટલો    સમયસમયસમયસમય    રોકાયરોકાયરોકાયરોકાય    છેછેછેછે    ?

૪૪૪૪. �નને�નને�નને�નને    િવરમગામથીિવરમગામથીિવરમગામથીિવરમગામથી    વડોદરાવડોદરાવડોદરાવડોદરા    પહ_ચતાપહ_ચતાપહ_ચતાપહ_ચતા    ક�ટલોક�ટલોક�ટલોક�ટલો    સમયસમયસમયસમય    લાગેલાગેલાગેલાગે    છેછેછેછે    ?
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