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 - સસંાધનનો ઉપયોગ વા�મુા ં��ૂષણ ફ�લાવે છે ...........................................

 - તે ચળકાટ ધરાવે છે. ..........................................

 - તે નરમ છે. .............................................

તે ઉ#માવાહક છે  
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 - સસંાધન  માનવીય �4િૃ6ને કારણે ખલાશ થઇ જશે. ..........................................

 - સસંાધન+ુ ં�માણ /ુદરતમા ંઅમયા=>દત છે. .............................................

તાર)ખતાર)ખતાર)ખતાર)ખ:- ...........................
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અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-પદાથBપદાથBપદાથBપદાથB    અનેઅનેઅનેઅને    સCવોનેસCવોનેસCવોનેસCવોને    તેમનાતેમનાતેમનાતેમના    0ણુધમBની0ણુધમBની0ણુધમBની0ણુધમBની    લાDEણકતાલાDEણકતાલાDEણકતાલાDEણકતા    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    વગ@/ૃતવગ@/ૃતવગ@/ૃતવગ@/ૃત    કર�કર�કર�કર�    
છેછેછેછે.

નીચેના+ુંનીચેના+ુંનીચેના+ુંનીચેના+ુ ં   0ણુધમ=ના0ણુધમ=ના0ણુધમ=ના0ણુધમ=ના    આધાર�આધાર�આધાર�આધાર�    (નુ(નુ(નુ(નુ: �ાFય�ાFય�ાFય�ાFય    અનેઅનેઅનેઅને    (નુ(નુ(નુ(નુ: અ�ાFયઅ�ાFયઅ�ાFયઅ�ાFય    સસંાધનોમાંસસંાધનોમાંસસંાધનોમાંસસંાધનોમા ં   
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તમારાતમારાતમારાતમારા    CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા ં   તમેતમેતમેતમે    અધાGનુોઅધાGનુોઅધાGનુોઅધાGનુો    કઇકઇકઇકઇ    કઇકઇકઇકઇ    જKયાએજKયાએજKયાએજKયાએ    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    કરોકરોકરોકરો    છોછોછોછો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

કોલસોકોલસોકોલસોકોલસો    ક�વીક�વીક�વીક�વી    �M)યાથી�M)યાથી�M)યાથી�M)યાથી    તૈયારતૈયારતૈયારતૈયાર    થાયથાયથાયથાય    છેછેછેછે    ? 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-  શીખેલાશીખેલાશીખેલાશીખેલા    વૈ2ાિનકવૈ2ાિનકવૈ2ાિનકવૈ2ાિનક    OયાલોનેOયાલોનેOયાલોનેOયાલોને    રોPજQદારોPજQદારોPજQદારોPજQદા    CવનમાંCવનમાંCવનમાંCવનમા ં   લા0ુલા0ુલા0ુલા0 ુ   કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

જોજોજોજો    ધાG ુધાG ુધાG ુધાG ુ   નાનાનાના    હોયહોયહોયહોય    તોતોતોતો    આપ+ુંઆપ+ુંઆપ+ુંઆપ+ુ ં   CવનCવનCવનCવન    ક�4ુંક�4 ુંક�4 ુંક�4 ુ ં   હોયહોયહોયહોય. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

 - તે ઉ#માવાહક છે  ...........................................

 - તેમાથંી તાર બનાવી શકાતા નથી  ...........................................

અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-  ��ોના��ોના��ોના��ોના    જવાબજવાબજવાબજવાબ    મેળવવામેળવવામેળવવામેળવવા    સરળસરળસરળસરળ    તપાસતપાસતપાસતપાસ    હાથહાથહાથહાથ    ધર�ધર�ધર�ધર�    છેછેછેછે.

ક�ર)નોક�ર)નોક�ર)નોક�ર)નો    SદંોSદંોSદંોSદંો    લાબંોલાબંોલાબંોલાબંો    સમયસમયસમયસમય    સારોસારોસારોસારો    રહ�રહ�રહ�રહ�    તેતતેેતે    માટ�માટ�માટ�માટ�    TુંTુંTુંTુ ં   કરશોકરશોકરશોકરશો    ? 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨
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તમામ ધોરણની (નુ: કસોટ)ઓ માટ� વોટસેપ નબંર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮.
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પેZોલપેZોલપેZોલપેZોલ    અનેઅનેઅનેઅને    ડ)ઝલનીડ)ઝલનીડ)ઝલનીડ)ઝલની    બચતબચતબચતબચત    કરવાકરવાકરવાકરવા    તમેતમેતમેતમે    TુંTુંTુંTુ ં   TુંTુંTુંTુ ં   કરશોકરશોકરશોકરશો    ?

0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-  પયા=વરણનાપયા=વરણનાપયા=વરણનાપયા=વરણના    રDણરDણરDણરDણ    માટ�માટ�માટ�માટ�    �ય]ન�ય]ન�ય]ન�ય]ન    કર�કર�કર�કર�    છેછેછેછે.

સં̂ લેિષતસં̂ લેિષતસં̂ લેિષતસં̂ લેિષત    ર�સા+ુંર�સા+ુંર�સા+ુંર�સા+ુ ં   ઉ]પાદનઉ]પાદનઉ]પાદનઉ]પાદન    એએએએ    વા_તવમાંવા_તવમાંવા_તવમાંવા_તવમા ં   જગંલ+ુંજગંલ+ુંજગંલ+ુંજગંલ+ુ ં   સરંDણસરંDણસરંDણસરંDણ    કરવામાંકરવામાંકરવામાંકરવામા ં   મદદ`પમદદ`પમદદ`પમદદ`પ    
છેછેછેછે    તેતતેેતે    બાબતેબાબતેબાબતેબાબતે    તમારોતમારોતમારોતમારો    મતમતમતમત    જણાવોજણાવોજણાવોજણાવો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨
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અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-  �>Mયા�>Mયા�>Mયા�>Mયા    અનેઅનેઅનેઅને    ઘટનાનેઘટનાનેઘટનાનેઘટનાને    કારણોકારણોકારણોકારણો    સાથેસાથેસાથેસાથે    જોડ�જોડ�જોડ�જોડ�    છેછેછેછે.

રોગચાળોરોગચાળોરોગચાળોરોગચાળો    ચાલતોચાલતોચાલતોચાલતો    હોયહોયહોયહોય    ]યાર�]યાર�]યાર�]યાર�    પાણીપાણીપાણીપાણી    ઉકાળ)નેઉકાળ)નેઉકાળ)નેઉકાળ)ને    પી4ુંપી4ુંપી4ુંપી4ુ ં   જોઇએજોઇએજોઇએજોઇએ        કારણકારણકારણકારણ    આપોઆપોઆપોઆપો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

ખોરાકનીખોરાકનીખોરાકનીખોરાકની    bળવણીbળવણીbળવણીbળવણી    માટ�માટ�માટ�માટ�    તમેતમેતમેતમે    મીઠાનોમીઠાનોમીઠાનોમીઠાનો    ઉપયોગઉપયોગઉપયોગઉપયોગ    શાશાશાશા    માટ�માટ�માટ�માટ�    કરોકરોકરોકરો    છોછોછોછો    ?
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અAયયનઅAયયનઅAયયનઅAયયન    િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6િન#પિ6    :-  રાસાયEણકરાસાયEણકરાસાયEણકરાસાયEણક    �>Mયાના�>Mયાના�>Mયાના�>Mયાના    સમીકરણોસમીકરણોસમીકરણોસમીકરણો    લખેલખેલખેલખે    છેછેછેછે.

સમીકરણસમીકરણસમીકરણસમીકરણ    (ણૂ=(ણૂ=(ણૂ=(ણૂ=    કરોકરોકરોકરો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૧૧૧૧
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રોગચાળોરોગચાળોરોગચાળોરોગચાળો    ચાલતોચાલતોચાલતોચાલતો    હોયહોયહોયહોય    ]યાર�]યાર�]યાર�]યાર�    પાણીપાણીપાણીપાણી    ઉકાળ)નેઉકાળ)નેઉકાળ)નેઉકાળ)ને    પી4ુંપી4ુંપી4ુંપી4ુ ં   જોઇએજોઇએજોઇએજોઇએ        કારણકારણકારણકારણ    આપોઆપોઆપોઆપો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨

નાનાનાનાનાનાનાના    બાળકોનેબાળકોનેબાળકોનેબાળકોને    પોEલયોનીપોEલયોનીપોEલયોનીપોEલયોની    રસીરસીરસીરસી    આપવીઆપવીઆપવીઆપવી    જ`ર)જ`ર)જ`ર)જ`ર)    છેછેછેછે        કારણકારણકારણકારણ    આપોઆપોઆપોઆપો. 0ણુ0ણુ0ણુ0ણુ:-૨૨૨૨


