
ક્રમ ાઠન ું નામ

13 નદીની વપય 1
વલભબન્ન વજીલો (દા.ત. લનસ્વત, પ્રાણીઓ, લડીરો અને અળક્ત વ્મક્ક્તઓ) તથા વલવલધ સ્ત્રોતો 

(દા.ત. ખોયાક, ાણી અને જાશયે વભરકતો) ની કાજી રે છે.

2
ભતૂકા અને લતતભાનકાની સવુલધાઓના વાધનો લચ્ચે તપાલત વભજે છે. (દા.ત. 

લાશનવ્મલશાય, ચરણ, યશઠેાણ, વાભગ્રી, વાધનો, કૌળલ્મો, ખેતી, ફાાંધકાભ લગેયે)

3
લાયવાગત યીતે ભેર વલવલધ કૌળલ્મો વ્મલવામ જેલાકે ખેતી, ફાાંધકાભ, કરાઓ અને 

શસ્તઉદ્યોગ લગેયેની તારીભભાાં વાંસ્થાઓની દૈવનક જીલનભાાં ભવૂભકા લણતલે છે.

4

દૈવનક જરૂરયમાતો જેલીકે ખોયાક, ાણી, કડાના ઉત્ાદન અને પ્રાપ્ત કયલાની પ્રરિમા વભજે. 

(દા.ત. અનાજનુાં ખેતયભાાંથી ફજાયભાાં અને ત્માાંથી ઘય સધુી શોંચવુાં તથા સ્થાવનક સ્ત્રોતોભાાંથી 
પ્રાપ્ત ાણીને ઘયેલ ુશદુ્ધિકયણની યીતો)

5
લાયવાગત યીતે ભેર વલવલધ કૌળલ્મો વ્મલવામ જેલાકે ખેતી, ફાાંધકાભ, કરાઓ અને 

શસ્તઉદ્યોગ લગેયેની તારીભભાાં વાંસ્થાઓની દૈવનક જીલનભાાં ભવૂભકા લણતલે છે.

6

દૈવનક જરૂરયમાતો જેલીકે ખોયાક, ાણી, કડાના ઉત્ાદન અને પ્રાપ્ત કયલાની પ્રરિમા વભજે. 

(દા.ત. અનાજનુાં ખેતયભાાંથી ફજાયભાાં અને ત્માાંથી ઘય સધુી શોંચવુાં તથા સ્થાવનક સ્ત્રોતોભાાંથી 
પ્રાપ્ત ાણીને ઘયેલ ુશદુ્ધિકયણની યીતો)

7
ક્ષીઓ અને પ્રાણીઓભાાં યશરે વલવલધતાઓને ઓખે છે. (દા.ત. ચાાંચ, ાંજો, કાન, લા, ભાો 

અને યશઠેાણ)

8
વમશૂભાાં યશતેા પ્રાણીઓ અને ભાા ફાાંધતા ક્ષીઓના લતતનોને વભજે છે. (દા.ત. કીડીઓ, 

ભાખીઓ, શાથીઓ લગેયે)

9
અલરોકનક્ષભ રક્ષણો જેલા કે, દેખાલ, વ્રવુત, ઉમોગ, ગાંધ, સ્લાદ, ગભો-અણગભો લગેયેને આધાયે 

પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ, છોડ, દાથો અને કચયો લગેયેના જૂથ ાડળે.

10 વાંયકુ્ત કુટુાંફના વભ્મોના ારયલારયક વાંફાંધોને ઓખે.

11 જન્ભ રગ્ન અને સ્થાાંતયને કાયણે ભાનલ કુટુાંફભાાં થતા પેયપાયોને વભજે છે.

12 સ્લાસ્્મ તથા પનુ:ઉમોગ અને પનુ:ઉત્ાદન અંગેના વલલેકપણૂત ઉામો સચૂલે છે.

13
વલભબન્ન વજીલો (દા.ત. લનસ્વત, પ્રાણીઓ, લડીરો અને અળક્ત વ્મક્ક્તઓ) તથા વલવલધ સ્ત્રોતો 

(દા.ત. ખોયાક, ાણી અને જાશયે વભરકતો) ની કાજી રે છે.

14

દૈવનક જરૂરયમાતો જેલીકે ખોયાક, ાણી, કડાના ઉત્ાદન અને પ્રાપ્ત કયલાની પ્રરિમા વભજે. 

(દા.ત. અનાજનુાં ખેતયભાાંથી ફજાયભાાં અને ત્માાંથી ઘય સધુી શોંચવુાં તથા સ્થાવનક સ્ત્રોતોભાાંથી 
પ્રાપ્ત ાણીને ઘયેલ ુશદુ્ધિકયણની યીતો)

15

કુટુાંફ, ળાા અને ાડોળભાાં ફનેર ફનાલો લગેયે યથી અલરોકન અને અનબુલ કયી ભૌભખક 
અભબપ્રામ આે. (દા.ત. વાંદગી, વનણતમ રેલો, વભસ્મા વનલાયણ, જાશયે સ્થોએ જાવતગત 

બેદબાલો, ાણી, ભધ્માન બોજન, વમશૂબોજન ફાકોના શક્કો, ળાાભાાં ફાકો નુાં અભાન, વજા, 

ફાભજૂયી લગેયે)

16

ોતાના અલરોકનોનો અનબુલ લસ્તઓુ અંગેની ભારશતી પ્રવવૃિઓ ભશત્લની ઘટનાઓ કે 
મરુાકાત રીધેર સ્થોને નોંધે છે તથા પ્રવવૃિઓ  અને અવાધાયણ ઘટનાઓ ની આગાશી કયે છે. 

(જેભ કે ભેાઓ, તશલેાયો, ઐવતશાવવક સ્થો)

સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૪ - વવર્ય : યાષવરણ (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ

યાજુનુાં ખેતય14

ગાભ-ગાભના 
ાણી18

ફજાયથી ઘય 
સધુી15

કાભનો ભરશનો16

તેજર 
અભદાલાદભાાં17

વાથે જભીએ19
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સી.આર.સી. નખત્રાણા - વર્ષ : ૨૦૧૯-૨૦
ધોરણ ૪ - વવર્ય : યાષવરણ (દ્વિતીય સત્ર)

અધ્યયન વનષ્વિઓ

17

દૈવનક જરૂરયમાતો જેલીકે ખોયાક, ાણી, કડાના ઉત્ાદન અને પ્રાપ્ત કયલાની પ્રરિમા વભજે. 

(દા.ત. અનાજનુાં ખેતયભાાંથી ફજાયભાાં અને ત્માાંથી ઘય સધુી શોંચવુાં તથા સ્થાવનક સ્ત્રોતોભાાંથી 
પ્રાપ્ત ાણીને ઘયેલ ુશદુ્ધિકયણની યીતો)

18
વાઈનફોડત,  ોસ્ટવત, ચરણી નોટ/ વવક્કા, યેરલે ટીકીટ, ટાઈભ ટેફર લગેયેભાાં આેર ભારશતીનો 

ઉમોગ કયે.

19 વાંયકુ્ત કુટુાંફના વભ્મોના ારયલારયક વાંફાંધોને ઓખે.

20

કુટુાંફ, ળાા અને ાડોળભાાં ફનેર ફનાલો લગેયે યથી અલરોકન અને અનબુલ કયી ભૌભખક 
અભબપ્રામ આે. (દા.ત. વાંદગી, વનણતમ રેલો, વભસ્મા વનલાયણ, જાશયે સ્થોએ જાવતગત 

બેદબાલો, ાણી, ભધ્માન બોજન, વમશૂબોજન ફાકોના શક્કો, ળાાભાાં ફાકો નુાં અભાન, વજા, 

ફાભજૂયી લગેયે)

22 ટોા 21
લાયવાગત યીતે ભેર વલવલધ કૌળલ્મો વ્મલવામ જેલાકે ખેતી, ફાાંધકાભ, કરાઓ અને 

શસ્તઉદ્યોગ લગેયેની તારીભભાાં વાંસ્થાઓની દૈવનક જીલનભાાં ભવૂભકા લણતલે છે.

22 જન્ભ રગ્ન અને સ્થાાંતયને કાયણે ભાનલ કુટુાંફભાાં થતા પેયપાયોને વભજે છે.

23

ોતાના અલરોકનોનો અનબુલ લસ્તઓુ અંગેની ભારશતી પ્રવવૃિઓ ભશત્લની ઘટનાઓ કે 
મરુાકાત રીધેર સ્થોને નોંધે છે તથા પ્રવવૃિઓ  અને અવાધાયણ ઘટનાઓ ની આગાશી કયે છે. 

(જેભ કે ભેાઓ, તશલેાયો, ઐવતશાવવક સ્થો)

24
વાઈનફોડત,  ોસ્ટવત, ચરણી નોટ/ વવક્કા, યેરલે ટીકીટ, ટાઈભ ટેફર લગેયેભાાં આેર ભારશતીનો 

ઉમોગ કયે.

25 સ્લાસ્્મ તથા પનુ:ઉમોગ અને પનુ:ઉત્ાદન અંગેના વલલેકપણૂત ઉામો સચૂલે છે.

24
ભવારેદાય 
કોમડા 26

અલરોકનક્ષભ રક્ષણો જેલા કે, દેખાલ, વ્રવુત, ઉમોગ, ગાંધ, સ્લાદ, ગભો-અણગભો લગેયેને આધાયે 
પ્રાણીઓ, ક્ષીઓ, છોડ, દાથો અને કચયો લગેયેના જૂથ ાડળે.

25 ભાયો જજલ્રો 27 ોતાના જજલ્રાની ભારશતી ભેલે છે અને વલળેતાઓ જાણે છે.

દેળ-યદેળ23

ખોયાક અને 
ભઝા20

જગત ભાયા 
ઘયભાાં21
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