
અ�યાસ

�ચ� જોઈ નીચનેા ��ોના ઉ�ર આપો.

૧. �ચ�માં કોણ કોણ નજરે પડે છે?

જવાબ. �ચ�માં �ટ�કટ ચકેર, �સુાફરો, �ૂલી અને ફે�રયા નજરે પડે છે.

૨. કયા કયા �ટોલ નજરે પડે છે ?

જવાબ. �ચ�માં ચાનો �ટોલ અને �ુકનો �ટોલ નજરે પડે છે.

૩. ઘ�ડયાળમાં કેટલા વા�યા છે?

જવાબ. ઘ�ડયાળમાં ચાર વાગીને ચાળ�સ �મ�નટ થઇ છે.

૪. કયા કયા ફે�રયાઓ નજરે પડે છે?

જવાબ. રેલવે �ટશેનમાં મીઠાઈવાળો અને ફળવાળો એમ બે ફે�રયા નજરે પાડે છે.

�વા�યાય

૧. તમે રેલવે �ટશેન અને બસ �ટશેન પર ગયાજ હશો. તમારા અ�ુભવના આધારે નીચેના ��ોના ઉ�ર આપો :

૧. કયા કયા �ટોલ જોવા મળે છે?

જવાબ. રેલવે �ટશેન કે બસ �ટશેનમાં ચા, �ુ�તક, ફળ, ના�તો વગરેેના �ટોલ જોવા મળે છે.

૨. કઈ કઈ �ૂચનાઓ લખેલી હોય છે?

જવાબ. રેલવે �ટશેન કે બસ �ટશેનમાં નીચે �જુબની �ૂચનાઓ લખેલી હોય છે.

 �વ�છતા �ળવો.
 કચરો કચરાપેટ�માં જ નાખો.
 �ખ�સાકાત�થી સાવધાન રહો.
 શાં�ત �ળવો.
 �ટ�કટ માટે લાઈનમાં ઊભા રહો.
 �યાં �યાં �ૂંકો ન�હ.
 �ૂ�પાન કર�ું ન�હ .

૩. કયા કયા �વભાગ અને બાર�ઓ હોઈ છે?

જવાબ . રેલવે �ટશેનમાં �લેટફોમ� �વભાગ, ��ત�ા �વભાગ, કમ�ચાર� �વભાગ,શૌચાલય �વભાગ વગરેે �વભાગ હોય છે.
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જયારે �ટ�કટ, �ૂછપરછ અને �રઝવ�શનની બાર� હોય છે.

બસ �ટશેનમાં ઉપહાર �વભાગ, કમ�ચાર� �વભાગ, શૌચાલય �વભાગ હોય છે. જયારે �ટ�કટ, �ૂછપરછ અને �રઝવ�શનની બાર�
હોય છે.

૪. લાઉડ�પીકર �ારા કઈ કઈ �ચૂનાઓ અપાતી હોય છે?

જવાબ. લાઉડ�પીકર �ારા �ટશેન પર આવનાર� બસ અને રેલગાડ�ના સમય �વશેની �ચુના, બસ કે રેલગાડ� આવે કે ઉપડે
�યારે તેના �થળથી થોડા દરૂ રેહ�ું, �વ�છતા રાખવી, અ��યા માલ-સામાનને અડ�ું ન�હ; પોતાનો માલ–સમાન સાચવીને
રાખવો વગરેે �ચૂનાઓ અપાતી હોઈ છે.

૫. કયા કયા ફે�રયાઓ જોવા મળે છે?

જવાબ. રેલવે �ટશેન કે બસ �ટશેનમાં ફળવાળો, સ�ગદાણા-ચોકલેટ-�બ��કટવાળો, પાણીના પાઉચવાળો, ઠ�ડાપીણાવાળો
વગરેે ફે�રયાઓ જોવા મળે છે.

૬. �હેર �થળોની �વ�છતા �ળવવા તમે �ું કરશો?

જવાબ. �હેર �થળોની �વ�છતા �ળવવા નીચે �જુબના પગલાંઓ અ�ુસર� શકાય.

 �યાં �યાં �ૂંક� ગદંક� ના કરવી.
 શો�ચાલયનો ઉપયોગ કરવો.
 �ૂ�પાન કર�ું ન�હ.
 કચરો કચરાપેટ�માં જ નાંખવો.
 �લા��ટકની થેલીઓ નો ઉપયોગ ટાળવો.
 ફળની છાલ કચરાપેટ�માં નાંખવી.

૨. નીચનેા �હેર �થળો પર જોવા મળતી �ૂચનાઓની ન�ધ કરો:

૧. શાળા :

* �વ�છતા �ળવો.

* કચરાપેટ�નો ઉપયોગ કરો,

* શાં�ત �ળવો.

* લાઈનમાં ચાલો.

* પાણીનો બગાડ ના કરો.

* �ૂલ-છોડ�ંુ જતન કરો.

૨. દધૂમડંળ�:

* સમયસર દધૂ જમા કરાવ�ું.

* દૈ�નક ન�ધપોથી સાથે લાવવી.

* �વ�છ વાસણમાં જ દધૂ લાવ�ું.

* �વ�છતા �ળવવી.



* શાં�ત �ળવવી.

૩. આરો�ય કે��(દવાખા�ંુ)

* બે બાળકો બસ.

* �નયત સમયે બાળકોને રસી �કૂવો.

* ઓછા બાળ, જય ગોપાળ.

*માતા�ંુ દધૂ સં�ૂણ� આહાર છે.

* પાણી ગાળ�ને પીઓ.

* શાં�ત �ળવો.

* સંમતીપ�કમાં સહ� કરતા પહેલા સ�ૂંણ� લખાણ વાંચો.

૪. �ામપંચાયત

* જ�મ અને મરણની ન�ધ એકવીસ �દવસમાં કરાવી લેવી. પંદર �દવસ બાદ એ અગં�ંુે �ામાણપ� મળેવી લે�ું.

* ઘરવેરો, પાણીવેરો અને જમીનવેરો �નય�મત ભરો.

* �નર�રતા, અંધ��ા, વહેમ, કુ�રવાજો અને કુસંપ દરૂ કરો.

* �ૃ�ો ઊછેરો. �ૃ�ો વાવો. પયા�વરણ�ંુ જતન કરો.

* ૭-૧૨ અને ૮ – ‘અ’ ના જમીન ઉતારાની નકલ તલાટ� પાસથેી તરત મળેવી શકાશે.

* �ામશભામાં હાજર� અવ�યઆપો.

* ગામમાં સામા�જક સમરસતા અને પા�રવા�રક ભાવના �ળવવી એ દરેક �ામવાસીની ફરજ છે.

૫. બસ-�ટશેન:

* �ખ�સાકાત�થી સાવધાન રહો.

* �ુંકવા માટે �ુંકદનીનો ઉપયોગ કરવો

* કચરો કચરાપેટ�માં જ નાંખવો.

* તમાર� ફ�રયાદ લખીને ફ�રયાદપેટ�માં નાખો.

* �બનવારસી ચીજવ��ુને અડ�ું ન�હ. કાયા�લયમાં �ણ કરવી.

૩. ઉદાહરણ �જુબ શ�દ બનાવો: રેલવે-રેલવે �ટશેન

બસ- બસ �ટશેન

જહાજ - બંદર



�વમાન – �વમાનમથક

�ર�ા - �ર�ા-�ટ�ેડ

હે�લકો�ટર - હે�લપેડ


