ગુજયાત ળૈક્ષણણક વંળોધન અને તારીભ રયદ, ગાંધીનગય

વિજ્ઞાન – ગવિત – પર્ાાિરિ પ્રદર્ાન – ૨૦૧૩
નમ ૂનાઓ / ભોડેલ્વ નનભાાણ ભાટે ભાગાદનળિકા
ડો. નલજમ ટે ર
જીવીઇઆયટી, ગાંધીનગય
પ્રસ્તાલના:-ફધા ફાકો કુદયતી યીતે ળીખલા ભાટે તત્ય અને વક્ષભ શોમ છે . ફાકો વશજ યીતે ળીખતા શોમ
છે અને તેઓ ોતાની પ્રવ ૃનત દ્વાયા જ જ્ઞાન ભેલે છે . ફાકો ોતાની આવાવનુ લાતાલયણ, પ્રકૃનત,
લસ્તુઓ અને રોકો વથે યસ્યના વ્મલશાય અને બાા દ્વાયા ઘણુ ં ફધુ ળીખતા શોમ છે . તેઓ નલા
નલચાયોને તેભના દાથા અને પ્રવ ૃનતઓ અંગેના અગાઉના જ્ઞાન અને નલચાયો વાથે જોડી ોતાના જ્ઞાનભાં
લધાયો કયે છે , નલજ્ઞાન અને ગણણતભાં યચનાત્ભકતા અને આનલષ્કારયતાને પ્રોત્વારશત કયલા ભાટે

NCF-2005

(National curriculum Frame Wprk-2005 ) ભાં પ્રવ ૃનતઓ, પ્રમોગો અને તકનનકી ભોડયુલ્વને ભશત્લ
આલાભાં આલેર છે . તે નલનલધ ભાધ્મભોના પ્રવાયણ જેભ કે ળાા, તાુકો, જજલ્રો, યાજ્મ અને યાષ્રીમ
કક્ષામે નલજ્ઞાન, ગણણત અને માાલયણ પ્રદળન
ા ના આમોજન દ્વાયા નલનલધ પ્રકાયની પ્રવ ૃનતઓના
અભરીકયણને ણ પ્રોત્વારશત કયે છે . આ ફધાનો ઉદે શ્મ નલધાથીઓભાં ળોધ-ખો, વજૉન અને નાનલન્મતા
ભાટેના કૌળલ્મોને ઓખી તેને પ્રોત્વાઆરશત કયલાના છે . આ ઉયાંત

NCF-2005 યાજ્મ અને કેન્રીમ

એજન્વીઓ, ણફનવયકાયી વંગઠનો, નળક્ષક વંધ, આનથિક વશામતા તથા તજજ્ઞોનુ ં આદાન પ્રદાન કયી
લતાભાન પ્રવ ૃનતઓની લધાયે વાયી ગુણલત્તા ઉય બાય આે છે .
નલજ્ઞાન અને ગણણત એ નલશ્વને વભજલા ભાટે અને ળોઘ

– ખો ભાટેના ળક્તતળાી યસ્તાઓ છે .

ફાકોને તેભની લૈચારયક અણબવ્મક્તતને પ્રગટ કયલા તથા લસ્તુઓને ઉમોગભાં રેલાની ક્ષભતાઓનો
ં ી મુદ્દાઓ અને નલચાયોને ભશત્લ ભવુ ં જોઈએ
નલકાવ કયલા તભાભ વંબનલત પ્રવંગો ય માાલયણ વંફધ
અને તે લૈનલધ્મવબય પ્રોજેતટકામા અને પ્રવ ૃનતઓથી વંબલ છે . આલા પ્રોજેતટ કામા અને પ્રવ ૃનતઓનુ ં છી
નલનલધ કક્ષાએ મોજાતા નલજ્ઞાન, માાલયણ અને ગણણત પ્રદળાનોભાં પ્રદળાન કયવુ જોઇએ.
યાષ્રીમ ળૈક્ષણણક વંળોધન અને તારીભ રયદ ( NCERT- New Delhi) દય લે નલધાથીઓ નળક્ષકો
અને વાભાન્મ રોકોભાં નલજ્ઞાન, ગણણત અને માાલયણીમ નળક્ષણની રોકનપ્રમતા લધાયલા ભાટે જલાશયરાર
નશેરુ યાષ્રીમ ગણણત, નલજ્ઞાન અને માાલયણ પ્રદળાનનુ ં JNNSMEE ( Jawaharlal Nehru National Science,
Mathematics & Environment Exhibition ) આમોજન કયે છે . આ યાષ્રીમ નલજ્ઞાન પ્રદળાન યાજમો,
કેન્રળાનવત પ્રદે ળો અને અન્મ વંસ્થાઓ દ્વાયા જજલ્રા કક્ષાએ ઝોન કક્ષાએ, ક્ષેત્રીમ કક્ષાએ તેભજ
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યાજમકક્ષાએ અગાઉના લે આમોજીત થમેર પ્રદળાનોનુ ં વભન્લમ છે . તભાભ યાજ્મો અને કેન્રળાનવત
પ્રદે ળો, કેન્રીમ નલદ્યારમ વંગઠન, નલોદમ નલદ્યારમ વનભનત, યભાણુ ઉજાા નલબાગના, કેન્રીમ નલદ્યારમો,
વી.ફી.એવ.ઇ વાથે વંરગ્ન સ્લનનબાય ળાાઓ તથા નલબાગીમ નળક્ષણ વંસ્થાઓ દ્વાયા પ્રભાણણત ફહઉ
ુ દે ળીમ
ળાાઓ યાષ્રીમ કક્ષાના આ પ્રદળાનભાં બાગ રે છે . છે લ્રા ઘણાં લોની જેભ આ લે ૨૦૧૩-૧૪ભાં ણ
વીઆયવી, ફીઆયવી અને જજલ્રા કક્ષાથી યાજમકક્ષાએ ગણણત-નલજ્ઞાન પ્રદળાન મોજાળે. નલેમ્ફય ૨૦૧૪ભાં
મોજાનાય JNNSMEE ના તૈમાયીનુ ં આ પ્રથભ ચયણ છે .
ફાકો કુદયતી યીતેજ તેભના માાલયણના પ્રશ્નો વંદબે જીજ્ઞાસુ અને યચાનાત્ભક શોમ છે . ફાકો
દ્વાયા થમેર નાનલન્મકયણને ઓખલા અને પ્રોત્વાશન આલા ફાકોના નાનલન્મકયણને પ્રોત્વાશન આલા
SLSMEE-2013-14

(State Level Science, Mathematics & Environment Exhibition)યાજ્મકક્ષાના ગણણત

નલજ્ઞાન પ્રદળાનનનો નલમ લૈજ્ઞાનનક અને ÃëìHëìÖÀ નાનલન્મકયણ છે .

નાનલન્મકયણની અગત્મતાને ધ્માનભાં રઇને બાયત વયકાયે લા ૨૦૧૦-૨૦૨૦ના દળકાને
ુ ય નાનલન્મકયણનો દળકો તયીકે જાશેય કયે ર છે . નાનલન્મકયણએ કામભ લૈજ્ઞાનનક ળોધ અથલા
નલકાવના શેતવ
લૈજ્ઞાનનક ખોજ શોઇ ળકે નરશ જે વંળોધન અને નલકાવના ામારૂ ઘટકો છે . આ વંદબાભાં નાનલન્મકયણને
નલીન વંદબા રઇને લધુ અવયકાયક પ્રરિમાઓ અને ઉત્ાદનના વજૉન અને ફદરાલ ભાટે રઇ ળકામ તથા
લસ્તુનનભાાણ અથલા મ ૂલ્મ જાલણી કે જે નલી જરૂયીમાતોના યસ્તા દળાાલે છે તે યીતે રઇ ળકામ.
શારભાં કૃન, ઉદ્યોગો, ગ્રોફર લોનભિગ, ઉજાા સ્ત્રોતો, પ્રદુણ, સ્લાસ્્મ, ોક આશાય,
ં ી ઘણા ફધા પ્રશ્નો ઉક્સ્થત છે .
લાશનવ્મલશાય, પ્રત્મામન, કુદયતી આનત અને માાલયણ લગેયે વંફધ
નલદ્યાથીઓને આ રયક્સ્થનતઓ, નલમો તથા વભસ્માઓ કે જે વભાજની વાભે છે તેના પ્રત્મે જાગૃત કયલાની
જરૂય છે અને ફાકો આ વભસ્માના ઉકેરભાં નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીના જ્ઞાન અને ગણણતની વભજનો
ઉમોગ કયલાભાં વભથા ફને તે રક્ષ્મભા યાખલાભા આલે છે . જેનાથી પ્રગનતળીર વભાજનુ ં કલ્માણ
જલાઇ યશે.
ફાકોને વભાજના કલ્માણ ભાટે નલજ્ઞાન તથા ટેકનોરોજીના નલલેક ૂણા ઉમોગનુ ં ભશત્લ
વભજાલલાની જરૂયીમાત છે . ફાકોભાં લૈજ્ઞાનનક રષ્ષ્ટકોણ તથા નલજ્ઞાનના નલકાવ અને નાનલન્મકયણને
રગતી ભારશતીનુ ં નલશ્રેણ અને ગ્રશણ કયલાની ક્ષભતા શોલી જોઇએ.
ુ આ મુજફ છે .
પ્રદળાનના મુખ્મ શેતઓ


ફાકોને ોતાની સ્લાબાનલક જજજ્ઞાવા અને યચનાત્ભકતા ભાટે એક ભાધ્મ ભ ઉરબ્ધ કયવુ ં જમાં
તેઓ ોતાની જ્ઞાનનાવા ભાટે ળોધ-ખો કયી ળકે.



ફાકોની આજુફાજુ થઇ યશેરી ગનતનલનધઓભાં નલજ્ઞાનની અનુભ ૂનત કયાલલી તથા બૌનતક અને
વાભાજજક માાલયણથી ળીખલાની પ્રરિમાને જોડી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કયલા તથા નલનલધ વભસ્માઓના
વભાધાન ભાટે પ્રેરયત કયલા
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આત્ભનનબાયતા, વાભાજજક તથા આનથિક માાલયણ નલકાવના રક્ષ્મની પ્રાપ્પ્ત ભાટે નલજ્ઞાન અને
તકનનકીના નલકાવને એક ભશત્લ વાધન તયીકે બાય આલો.



નલજ્ઞાન અને તકનનકીનો નલકાવ કેલી યીતે થમો છે , તેન ુ ં નલશ્રેણ કયવુ ં તથા તેના યની નલનલધ
વ્મક્તતઓ, વંસ્કૃનતઓ અને વભાજની અવયો જોલી.



ખેતી, ખાતયો, ખોયાક ઉત્ાદન પ્રરિમા, ફામો ટેકનોરોજી, પ્રદુણયુતત ઉજાા, ભારશતી અને આદાન
પ્રદાન ટેકનોરોજી, ખગો નલજ્ઞાન, યભતો અને ખેરકૂદ તથા લાતાલયણભાં રયલતાનની
વભસ્માઓનો વાભનો કયલો નલગેયે ક્ષેત્રોભાં નલા ઉામો ળોધલાભાં નલજ્ઞાન અને ટેકનોરોજીની
ભ ૂનભકાની પ્રળંવા અને વયાશના કયલી.



ફાકોને માાલયણ વંફધી વભસ્માઓ પ્રત્મે જાગૃત કયલા અને તેભની જરૂયીમાતો ઓછી કયલા
તથા તેભને નલનલધ યચનાત્ભક પ્રવ ૃનતઓ ભાટે પ્રેરયત કયલા.



SLSMEE-2013-14 અને JNNSMEE-2014 ભાં પ્રદનળિત કયલા ભાટે નમ ૂનાઓ તૈમાય કયલા ભાટેનો
મુખ્મ નલમ:

“લૈજ્ઞાનનક અને ગાણણતીક નાનલન્મકયણ” છે જેના નલબાગો નીચે મુજફ છે .

૧. કૃન (Agriculture)
૨. ઉજાા ( Energy)
૩. સ્લાસ્્મ ( Health)
૪. માાલયણ (Environment)
૫. વંવાધનો (Resources)
(ઉય દળાાલેર ક્ષેત્રો સ ૂણચત છે . નલદ્યાથીઓ ફીજા ક્ષેત્રો વંદ કયીને ણ લૈજ્ઞાનનક અને ગાણણનતક
નલીનીકયણ અંગેના નમ ૂનાઓ/ભોડલ્વ ેટા નલબાગ–  ભાં પ્રદનળિત કયી ળકે છે .)
ઉયોકત મુખ્મ નલમને રગતાં નમ ૂનાઓ / ભોડેલ્વ પ્રદનળિત કયલા કેટરાક નમ ૂનારૂ નલચાયો
અરશમા યજૂ કયલાભાં આલેર છે .
મુખ્મ નલમ : “લૈજ્ઞાનનક અને ગાણણતીક નાનલન્મકયણ”
1. કૃન (Agriculture)
આ ક્ષેત્રનો મુખ્મ ઉદે શ્મ આણી ળાાના ફાકો અને નળક્ષકોને એ વભજાલલાનુ ં છે કે આણે
તેલા ઉામો ળોધલા જોઇએ જે ગ્રાભીણ વ્મલવામ અને ક્ષભતા નનભાાણના ક્ષેત્રે જ્ઞાન અને સ ૂચનાઓભાં યશેર
અબાલને દૂ ય કયલાભાં ભદદરૂ થામ.
- આ ેટા નલબાગ અંતગાત પ્રદળાન/ભોડેર નીચે આેરા મુદ્દા વંફનં ધત શોઇ ળકે

કૃન ય આફોશલા રયલતાનનો અભ્માવ



લૈનશ્વક તાભાન વ ૃપ્ધ્ધથી થતા આફોશલા રયલતાનભાં ણ ેદાળભાં નપો ભેલલાનુ ં વ્મલસ્થાન



સ્થામી લનીકયણ, વંયક્ષણ અને લન્મજૈલ લૈનલધ્મ ભાટે ઇકો લનીકયણ અને તેન ુ ં ુન:સ્થાન
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ભ ૂનભનુ ં વંયક્ષણ અને નલલેક ૂણા જરસ્થાન



યં યાગત જૈનલક પ્રોદ્યોણગકી અભ્માવ-ઉદાશયણાથા જનીન ળાસ્ત્રીમ, ેળી વંલધાન, જૈલી પ્રોધોણગકી,
સ ૂક્ષ્ભ જીલ નલજ્ઞાન, જજનેરટક(જનીની) ઇજનેયીનલદ્યા તથા જેનોનભળના

(Genomics) ઉમોગ દ્વાયા

વાયી અને ઉચ્ચ પ્રકાયની ઉજ ભાટે કૃનનો ઉમોગ કયલો.


વજીલ ખેતી/વજીલખાતય ની વાભે યાવામણણક ખાતય જૈલ-પ્રલનધિત, પ્રલાશી ખાતય, રીરા ખાતય



ઊજાાાકો ( વૈણરકવ, ોરય, જેરોા, જોજોફા )નુ ં નનમોજન અને પ્રફંધન



આનથિક અને રયક્સ્થનતક યીતે નબી ળકે તેલા જૈલ ઇંધણોનો જૈલ ટેકનોરોજીભાં ઉમોગ



ૂ ઉામ
રકટકોના નનમંત્રણ ભાટે માાલયણીમ અનુક



શુઓની જાત સુધાયણા અને ખોયાકના પ્રમોગોભાં ઉમોગી શુ ઉત્ાદકોના ઉત્ાદન લધુ વારૂં
ફનાલલા જૈલ ટેકનોરોજી અને આનુલનં ળક, જજનેરટક ટેકનોરોજીનો ઉમોગ.



જરીમ લાતાલયણભાં ઘાવ-ચાયો ઉગાડલો.



સુધાયાત્ભક / ણફનખચાા / નલકનવત / દે ળી ટેકનોરોજી / વંગ્રશધ્ધનત / વંયક્ષણ / જાલણી /
ખેત ેદાળોનુ ં અને બોજન વાભગ્રીનુ ં રયલશન



આનથિક યીતે નબી ળકે તેલી ખેતી ધ્ધનતઓ નલકવાલલી



ફીજ લગય ફુર-છોડ ઉગાડલા



ઔધીમ લનસ્નતની ઓખ અને તેના ઉમોગો.



ં કીમ ક્ષેત્રોની અવયો તથા વંયક્ષણાત્ભક
લનસ્નતની વ ૃપ્ધ્ધ ય નલરકયણ અવયો, નલજકીમ અને ચુફ
પ્રનતકાયનાં ગરા



જુદા-જુદા વભમે લનસ્નતભાં ળકાયાનુ ં પ્રભાણ



લનસ્નતઓભાં આનુલનં ળક નલનલધતાઓ



ફીજના અંકુયણને અવય કયતા રયફો



ભળરૂભ ઉત્ાદન અને અુષ્ીમ લનસ્નતની વ ૃપ્ધ્ધ ભાટે ઉત્તભ રયક્સ્થનતનુ ં નનભાાણ



લનસ્નતભાં અનુલતાન (Tropisms) અને વ ૃપ્ધ્ધ શોભોન્વ



અદ્યતન ખેત ઓજાય, કૃન ભળીનયીનો પ્રામોણગક ધોયણે પ્રમોગ.



ખાદ્ય વાભગ્રી ય પ્રદૂ ણની અવય પ્રાણી ેદાળો ભાટે પ્રરિમાગત, વાચલલાની / વંયક્ષણ, વંગ્રશ
તથા રયલશન



જીલ તકનનકી અને જજનેરટક એપ્ન્જનનમયંગનો લધાયે વાયી ખેત ેદાળો ભાટે ઉમોગ કયલો.



જૈલ ખાતયો નલરૂધ્ધ યાવામણણક ખાતયો.



રયક્સ્થનતક યીતે નબી ળકે તેલી ખેતી ધ્ધનતઓ



ં નાળકો
માાલયણ વશમોગી જતુ



માાલયણને ધ્માનભાં યાખી પ્રાણી ઉત્ાદનોનો વ્મલસ્થાન



કાચાભારના ઉત્ાદન અને વંયક્ષણ ખચભ
ા ાં ઘટાડા ભાટેની મોજનાઓ અને ભાખુ
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કુદયતી વંવાધનો અને માાલયણનો મોગ્મ વ્મલસ્થાન ભાટેની મોજના



નુકળાન કયતી ખાદ્ય વાભગ્રીની દૂ ય કયલાની પ્રયુક્તતઓ



ં ી ફાફતો
પ્રાણી સ્લાસ્થમ અને ખોયાક સુયક્ષા વંફધ



ખાદ્ય ઉત્ાદન, ગુણલત્તાયુતત ખાદ્યની ભાંગ અને વંયક્ષણ



જનીનનક યીતે નલકવાલેર ખાદ્ય (ખોયાક) ના પામદા અને ગેયપામદા



ોણક્ષભ નળક્ષણ/ળયીયને જરૂયી સ્લાસ્થપ્રદ આશાય અને આદત



જભીનભાં મ ૂ નલકાવ અને નનંદણના વ્મલસ્થાન ભાટે જભીનને ખાવ અને અન્મ લાનસ્નતક
લસ્તુઓથી ઢાંકલી નલગેયે.



ઘંઘાટ / શલા / ભ ૂનભ / જ પ્રદુણોને નનમંનત્રત કયલા તથા ભાનના વાધનો



ભ ૂનભ વંયક્ષણ, જાલણી અને વ્મલસ્થાન



ભ ૂનભ નમ ૂનાનાં  ૃથક્કયણની અંગભ ૂત ફાફતો



લનસ્નત અને પ્રાણીઓનો રયક્સ્થનતક અભ્માવ



જૈનલક નલઘટન વાથેના પ્રમોગો



ાણીનાં સ્ત્રોતોભાં અને આજુફાજુના લાતાલયણભાં લા દયમ્માન ાણીના ફદરાતા જસ્તયનો
અભ્માવ



ં ાણરત ભોવભ યે કોડંગ મંત્રની રડઝાઇન અને યચના
સ્લમંવચ



ઓઝોન નલદ્વ ંળ /નાળ ના દળાાલતા પ્રમોગો.

2. ઉજાા (Energy)
આ ક્ષેત્રનો મુખ્મ આળમ ફાકોને જુદા જુદા પ્રકાયે નલચાયતા કયલાનુ ં અને ઉમોગી ઊજાા સ્ત્રોતો
ભાટે  ૂયતા કામાક્ષભ ફનાલલા અને નલી તકનીકી તેભજ પ્ધ્ધ્તઓનો ઉમોગ તથા રૂરઢગત અને
ણફનરૂરઢગત સ્ત્રોતોભાંથી ભતી વંયક્ષણ ઊજાા ભાટેની નલી ધ્ધનતઓના અથા વભજતા કયલાનો છે .
આ નલમ અંતગાત નમ ૂના / ભોડર નીચે પ્રભાણે શોઇ ળકે.


ભ ૂતાીમ ઊજાા જેલી કે ગયભ ઝયણાં, ભ ૂ-તાીમ ક્ષાય યરશત કણ, ભ ૂતાીમ ગયભી ય અંકુળ અને
અક્ષીમ ભ ૂસ્તયીમ ગયભીથી કોઇણ જભીનની ગયભી જાલલી. કુદયતી બૌગોણરક સ્ત્રોત દ્વાયા ગયભી
પ્રાપ્તબ કયી ભ ૂતાીમ ઊજાા અને નલદ્યુતઊજાા ઉત્ન્ન કયલા અંગેની નલનલધ ફાફતો.



શરયત ભકાન (ગ્રીન શાઉવ) / માાલયણ નભત્રબલનના ભોડેર, જે ઊજાા અને જ જેલી વાભગ્રી ેદા
કયતાં શોમ કે જાલતા શોમ.



શરયતછત ટેકનોરોજી તથા સ ૂમા છત આલયણ ટેકનોરોજી જેભકે સ ૂમા લોટય શીટય તથા વૌય નલદ્યુત
પ્રણારી.



વોરય શીટય દ્વાયા ભકાનની ઉષ્ભીમ પ્રણારી



સ્થાનનક/ઘયે  ું જ નલદ્યુત જનયે ટયના ભોડેર/ન ૂતન રડઝાઇન



ઘયોને કુદયતી યીતે ઠંડા યાખલા ભાટે બ્રીજ પનેણરંગ ફનાલલા ભાટેના વાધનો
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દાથોભાં ગયભી યોકી યાખલા ભાટેની ધ્ધનતઓ તથા ભકાનની નલતય રડઝાઇનભાં ઉષ્ભા અલયોધક
વાભગ્રીના ઉમોગની ધ્ધનતઓ



વૌયકૂકય/ વૌય લયામંત્ર/ ખાદ્યદાથો ભાટે વોરય ડ્રામય/ વૌય ગયભી યુતત ભકાનનાં નલા ભોડેર



વૌય તાીમ નલદ્યુત/વામુદાનમક વૌય મોજના



વૌય ટાલય તથા તેને સ્થાનત કયલા ભાટે નલીન ભોડેર



વંલનધિત વૌય પ્રકાળ વ્મલસ્થા (યાલતાન દ્વાયા સ ૂમા પ્રકાળને ઓષ્પ્ટકર પાઇફય કેફર દ્વાયા કેષ્ન્રત
કયીને ભકાનના આંતરયક બાગને પ્રકાનળત કયવુ)ં



સ ૂમપ્ર
ા કાળના ઉમોગ ભાટેની દે ળી ધ્ધનતઓ નલકવાલલા ભાટે કોઇ સ્થાન ય સ ૂમપ્ર
ા કાળની તીવ્રતાભાં
યશેરા તપાલતનુ ં અધ્મમન



એક નનદે નળત સ્થાન ય વૌય/લન ઊજાાની પ્રાપ્પ્તના ભાન ભાટેની મોજનાઓ



આડી/ઊબી ધયીની વાથે ઘય લયાળના ઉમોગ ભાટે લન ચક્કીનુ ં ભોડર



ઓછો અલાજ ેદા થામ તેલી ‘નલન્ડપાભા (લનચક્કી) રડઝાઇન



અનાજ દલા/ કૂલાભાંથી ાણી કાઢલા તથા લીજી ઉત્ન્ન કયલા ભાટે લન/ જચક્કીના
દે ળી/નલીન ભોડેર



ાણીની અછતની વભસ્મા દૂ ય કયલા ભાટે ળશેયી નલસ્તાયો ભાટે જ વંલેદી મોજના



જ કટોકટી વ્મલસ્થાન



લીજી ઉત્ન્ન કયલા ભાટે દરયમાઇ ભોજા વામુરરક પ્રલાશો/ દરયમાઇ ક્ષાયના પ્રભાણનો ઉમોગ



આંદોણરત જસ્તંબો દ્વાયા તયં ગઉજાા વમુરી ઉષ્ભાઊજાાન ુ ં રૂાંતય



વમુરી કચયો, ભાનલ/પ્રાણીઓનો જૈનલક કચયો જેલા જૈલબાયભાંથી ઊજાા ઉત્ન્ન કયલા ભાટેના
માાલયણ કેન્રી ઉામો.



જૈનલક ફતણનો અવયકાયક ઉમોગ કયલા ભાટેની અદ્યતન ટેકનોરોજી



ફામોગેવ/ ફામોભાવ પ્રાન્ટની ન ૂતન મોજનાઓ



લનસ્નત તેર (કેનોરા,ાભઓઇર સ ૂક્ષ્ભરીર તેર, નકામુ ં લનસ્નત તેર) ભાંથી ફામોડીઝર
ભેલલાના પ્રોજેતટ



ઓછી રકંભતનુ ં પ્રલાશી ફતણ (અદ્યતન તકનીકી દ્વાયા વેલ્યુરોઝ ફામોભાવભાંથી ફામો ઇથેનોર અને
ફામો નભથેનોર તૈમાય કયલાના પ્રોજેકટ)



ગયીફી નનલાયણ ભાટે જૈલ-ઊજાા ભોડેર



ખાદ્ય સુયક્ષા ય જૈલ-ઊજાાની અવય



ફતણ કામાક્ષભતા ધયાલતા ઓટોભોફાઇર/ભળીનના ભોડેર



નલનલધ જૈલ ફતણ ય કામા કયી ળકે તેલા આંતરયક દશન એપ્ન્જનના નલા ભોડેલ્વ



માંનત્રક ઊજાા / અણુ ઊજાાભાંથી નલદ્યુત ઊજાાન ુ ં ઉત્ાદન



અક્શ્ભ ફતણનાં ઉત્ાદન,વંગ્રશ અને પ્રરિમા અંગેની કામમ
ા ોજનાઓ
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લનના ભોજાનો અભ્માવ



જભીનને વભતર કયલા અને નળલ્ કામોની ઊજાાના લયાળ ય અવય.

3. સ્લાસ્્મ (Health)
ુ યુલાલગાભાં સ્લાસ્્મ અને સ્લાસ્્મને અવય કયતાં રયફો અંગે વબાનતા
આ ક્ષેત્રનાં મુખ્મ શેતઓ
રાલલાનુ,ં નલી લૈજ્ઞાનનક તકનનકી અને જૈલ તફીફી ળોધોની યોગોની અટકામત અને ઇરાજ ભાટે ળોધ
કયલા, લાતાલયણને સ્લસ્થ યાખલા અને વાયા સ્લાસ્્મ ભાટે ોતાની અને વભાજની ભ ૂનભકા તથા વાયા
વ્મલસ્થાન ભાટે નાનલન્મ  ૂણા નલચાયોને નલકનવત કયવુ ં છે .
આ ેટા નલમ અંતગત
ા નમ ૂના / ભોડેર નીચે પ્રભાણે શોઇ ળકે.


સ્લાસ્્મને પ્રદનળિત કયતાં અને અસ્લસ્થ રયક્સ્થનતને જુદા ાડતા નમ ૂનાઓ



સ્લાસ્્મ અને ળયીયના જુદા-જુદા યોગો ય અવય કયતાં રયફો દળાાલતાં ભોડેર/નમ ૂના.



ચેી અને ણફનચેી યોગો વંફનધત પ્રવ ૃનતઓની રૂયે ખા, ણફભાયીના કાયકો અને સ્ત્રોતોનુ ં પ્રદળન
ા



જુદા જુદા સ્તયે યોગોને અટકાલલા ભાટેની નલીન તકનનકો અને નલનલધ વંસ્થાઓની ભ ૂનભકા



સ્ત્રી, ુરૂો તેભજ ળશેય અને ગ્રામ્મભાંનલસ્તાયભાં યશેતા રોકો ભાટેની સુનલધાઓ અને તફીફી વશામ
અંગેની જાણકાયી



સ્લાસ્્મ ભાટે રોકોભાં જાગૃનત ઉત્ન્ન કયલી તથા ઉરબ્ધ સુનલધાઓનો ઉમોગ કયલા અંગેની
જાણકાયી આતુ ં પ્રદળાન



જૈલ-ભેરડકર ક્ષેત્રભાં નલી લૈજ્ઞાનનક તેભજ તકનનકી સુનલધાઓ તેભજ તેનાં નલકાવના શેત ુ ભાટેન ુ ં ભોડેર



ણચંતન અને સ્લકેન્રીકયણ તથા તેના ઉમોગો ભાટે ઉમોગભાં રીધેરી નલનધઓની જાણકાયી આતુ
પ્રદળાન



બાયતીમ, આધુનનક અને શોમ્મોેથી ક્ષેત્રે થમેરા નલા તફીફી વંળોધનો અને જાણીતી ફાફતો
દળાાલતા નમ ૂનાઓ



ં દળાાલતી જાણીતી ફાફતો અને વંળોધનો
જીલન ધ્ધનતનુ ં વાયા અને નયવા સ્લાસ્્મ વાથે વંફધ



આયુલેરદક ઉત્ાદનોનુ ં વામુદાનમક સ્લાસ્્મ ભાટેન ુ ં મોગદાન દળાાલતુ ં પ્રદળાન



આયોગ્મનલદ્યા ભાટેની નલકનવત પ્ધ્ધ્ત અને જૈનલક અને અજૈનલક નકાભા કચયા ભાટે ચોક્કવ તકનનકી
દળાાલતા નમ ૂના/ભોડેર



વાભાન્મ યોગપ્રનતકાયક ળક્તત અંગે ઉરબ્ધ ફાફતો, યવીકયણ તથા તેના રાબ દળાાલતા નમ ૂના



કુટુંફ કલ્માણ ભાટેના ચોક્કવ ભાનો (સ ૂચનો ની) જરૂરયમાત



ઓછા ખચે ૌષ્ષ્ટક આશાય નલકનવત કયલા ભાટેની જરૂરયમાત



વ્મલવાનમક જોખભો પ્રત્મે વાભાન્મ જાગૃનત અને તેને દૂ ય કયલાની નલીન ધ્ધનતઓ



વાભાન્મ દલાઓ અને જાગૃનત



નલા ભેરડકર ઉચાયો અને થેયાીના વાધનો.



અંધ તેભજ ળાયીરયક ખોડ ખાંણલાા વ્મક્તતઓ ભાટે વશામરૂ વાધનો
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દારૂ, તેભજ નળીરા રવ્મોના વેલન અને ધ્રુભાન ય નનમંત્રણની જરૂય



જૈનલક અભ્માવો.



માદળક્તત, નલસ્તયણ અને ધાયણ ળક્તતનો અભ્માવ



ઉત્વેચકીમ પ્રરિમાઓના દય ય અવય કયતા રયફો



નનદાન પ્રરિમાઓના નલકાવ તેભજ માાલણીમ નનયીક્ષણ ભાટેની વાદી પ્રનલનધઓ

4. માાલયણ (Environment)
આ નલબાગનો મુખ્મ શેત ુ વાભાન્મ રોકો લતાભાન અને ફાકોભાં ખાવ કયીને વાંપ્રત માાલયણીમ
વભસ્માઓ અને તેભની અવયોથી ફચલા ભાટેના વંતણુ રત પ્રમાવો અંગે જાગૃનત કેલલાનો છે .આ ેટા
નલમ અંતગત
ા નમ ૂના/ભોડેર નીચે પ્રભાણે શોઇ ળકે,


ં
કૃન, ઊજાા, ભત્સ્મોદ્યોગ, જગરો,
ખાણકાભ, લશાણ રયલશન, કાગ, યુધ્ધ, દરયમાઇ જીલ સ ૃષ્ષ્ટનો
નાળ, મ ૃત નલસ્તાય (Dead zone), યં ગકાભ જેલી ભાનલીમ ગનતનલનધઓ વાથે જોડામેરી માાલયણીમ
વભસ્માઓ



પ્રજાનત નલુપ્પ્ત, નનલવનતંત્રની નલુપ્પ્ત, યાગ ક્ષમ, આિભક જાનતઓ, નળકાયની ચોયી, વંકટ ઉત્ન્ન
કયલા લાી જાનતઓ લગેયે જેલા વંયક્ષણ વાથે વંકામેરા માાલયણીમ મુદાઓ



ઊજાા વંયક્ષણ, ુન:પ્રાપ્મ ઊજાા, ઊજાાનો કામાક્ષભ ઉમોગ, ુન:પ્રાપ્મ ઊજાાન ુ ં વ્મલવામીકયણ લગેયે
જેલા માાલયણીમ મુદાઓ.



ફંધ (ડેભ) વાથે જોડામેરા નલયોધાબાવ, આનુલનં ળક યીતે રૂાંતરયત વજીલો/ખોયાક વંફનં ધત નલલાદો,
દરયમાઇ નલલાદો, ાણીભાં ફ્રોયાઇડના પ્રભાણને રગતા નલલાદો, POP લગેયે જેલા માાલયણીમ લાદનલલાદો.



બોાર ગેવ દુઘટ
ા ના, વમુરભાં ાણીની વાટી ય ખનીજતેરના સ્તય, અણુઅકસ્ભાતો લગેયે જેલી
માાલયણીમ આનત્તઓ



અંતસ્ત્રાલી નલઘટન



લાતાલયણના પેયપાયો જેલા કે ગ્રોફર લોનભિગ, ગ્રીનશાઉવ અવય, અક્શ્ભ ફતણ, વમુરની વાટીના
સ્તય ઊંચા આલલા, એનવડ લાા લગેયે.



ં કીમ નલરકયણો અને ક્ષેત્રો, ળીળાથી થતુ ં નલરકયણ, ફંધ ઓયડાભાં
શલાની ગુણલત્તા, દભ, નલદ્યુત ચુફ
શલાની ગુણલતા, ગબયાભણ લગેયે જેલી માાલયણીમ સ્લાસ્્મ વંફનં ધત વભસ્માઓ



ઓઝોનનાં સ્તયભાં ગાફડા- CFC (કરોયો ફ્રોયો કાફાન)



ં નાળકોનો ઉમોગ લગેયે
લધુ ડતુ ઘાવનુ ં ચરયમાણ, નવંચાઇ, પ્રાષ્સ્ટકનો લધુ ડતો ઉમોગ, જતુ
જેલા વધન ખેતીના ઉામોની માાલયણીમ અવયો.



જપ્રદૂ ણ-એનવડલાા, વમુરનુ ં પ્રદૂ ણ, વમુરક્ષેણ, વમુરની આવ-ાવ આલેરા ઔદ્યોણગક કેન્રો
તથા નદી-નાાભાંથી વમુરભાં ઠરલાતો કચયો, ઉષ્ભીમ પ્રદૂ ણ ળેલાના ઢગરા, પ્રાષ્સ્ટક લગેયે રાયા
થતા જપ્રદૂ ણ
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લાયુ પ્રદૂ ણ-ધુભાડો, ધુમ્ભવ, ઓઝોન, નલખંડન ાભતા દાથો, વલ્પય ઓકવાઇટ લગેયે દ્વાયા થતુ
લાયુ પ્રદૂ ણ



પ્રકાળ, ધ્લનન, રષ્ષ્ટના સ્ત્રોતના પ્રદૂ ણ



ળશેયોનો આડેધડ નલકાવ, નનલવન નલખંડન અને નનલવન નલનાળ.



જભીનનુ ં પ્રદૂ ણ, ધોલાણ, ક્ષાયણ અને ફગાડ



ઉડ્ડમન અને માાલયણ



નવંચાઇ, ડેભ( ફંધ) અને જાળમોની માાલયણીમ અવયો.



GAIA  ૂલધ
ા ાયણા અને માાલયણ વંયક્ષણ



નેનો ટેકનોરોજીની માાલયણીમ અવયો (નેનો ટેકનોરોજી અને નેનો ોલ્યુળન)

5. વંવાધનો (Resources)
ં ી કોઇણ ભોડલ્વનને આ નલબાગભાં યજૂ કયી ળકાળે.
લૈજ્ઞાનનક અને ગાણણતીક નાલીનીકયણ વંફધ
જેભાં જુદા જુદા વંવાધનો અને ગાણણતીક નમ ૂનાઓ અંગેના ભોડેલ્વન યજૂ કયી ળકાળે.
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એક દદિસીર્ સેવિનાર
્ૃ લી ગ્રશનુ ં ગણણત (Mathematics of Planet Earth)-2013
નોધ: આ એક રદલવીમ વેનભનાયનુ ં આમોજન યાજમકક્ષાના ગણણત, નલજ્ઞાન અને માાલયણ પ્રદળાન
(SLSMEE) ના એક રદલવ શેરાં કયવુ.ં
પ્રાચીન વભમથી જ ગણણતનુ ં સ્થાન એક ભશત્લના નલમ તયીકે યશે ું છે . ગણણત ભાત્ર
યોજફયોજની દૈ નનક રયક્સ્થનતઓભાં જ નરશ, યં ત ુ તકાળક્તત, અમ ૂતા ણચંતન અને કલ્નાળક્તતના નલકાવભાં
ણ ઉમોગી છે . તે રોકોના જીલન સ્તયને ઊંચુ ં રાલે છે અને નલચાયની પ્રરિમાને નલી ઊંચાઇ આે છે .
ગણણતના અમ ૂતા નવદ્ધાંતો ળીખલા ભાટેનો વંઘા નલદ્યાથીની દરીર ળક્તત, વભજ ળક્તત તથા વંકલ્પ્નાઓ
લચ્ચેના આંતયવંફધો વભજલાની ક્ષભતા નલકવાલે છે . તફીફી તકનનકીથી આનથિક આમોજનો અને
ન ૃલંળળાસ્ત્રથી ભ ૂસ્તયળાસ્ત્ર સુધી આધુનનક નલજ્ઞાનની ફધીજ ળાખાઓ ય ગણણતની અવય જોલા ભે છે . આ
યથી કશી ળકામ કે ગણણત એ નલશ્વને વભજલાનો વફ યસ્તો છે .
આ ફાફતને ધ્માનભાં યાખીને આંતયયાષ્રીમ ગણણત વમુદામે લા ૨૦૧૩ને ‘ગણણત લા’ તયીકે
વભનિત કયું છે અને તેને ‘ ૃ્લી ગ્રશનુ ં ગણણત (

MPE)-2013 ના નાભે ઉજલલાનુ ં નનધાારયત કયું છે .

નલશ્વબયના વો કયતાં ણ લધુ નલજ્ઞાન ભંડો યુનનલનવિટીઓ, ળોધખો વંસ્થાઓ અને નલનલધ વંગઠનોએ
બેગા ભીને કુદયતભાં ગણણતના ભાખાને વભજીને અન્મ નલમોની વાથે વંમોજન વાધીને ગણણતની
ભદદથી  ૃ્લીગ્રશ યના વાંપ્રત ડકાયોને કઇ યીતે શંચી લામ તેભ છે તેની ભથાભણ ળરૂ કયી છે .
MPE-2013 ભાં નનષ્ન્ન થતા નલા નલચાયો અને ન ૂતન ગરાને કાયણે પ્રેરયત ળોધખોકતાાઓ (વંળોધકો)
ની નલી ેઢી તૈમાય થળે, જે  ૃ્લી ગ્રશની વંતણુ રતતાને જોખભાલતી વભસ્માઓને ગણણતની ભદદથી
લૈજ્ઞાનનક યીતે વભજીને ઉકેરલાનો પ્રમત્ન કયળે.
MPE-2013 નો મુખ્મ ધ્મેમ નળક્ષકો નળક્ષક-પ્રનળક્ષકો, વંળોધકો, તથા નલદ્યાથીઓભાં  ૃ્લી ગ્રશની
ફધીજ રયક્સ્થનતઓભાં ગણણતની વાભેરગીયી નલળે વબાનતા કેલલાનો છે . તેના દ્વાયા બનલષ્મભાં
આંતયનલમક અભ્માવક્ર્ભોને વભાજભાં લધુ સ્લીકૃનત અને પ્રાધાન્મ ભળે.
ુ ને ધ્માનભાં યાખીને નલનલધ પ્રવ ૃનતઓનુ ં આમોજન
ગણણત લ-ા ૨૦૧૩ દયમ્માન નીચેના શેતઓ
કયલાભાં આલળે.
૧.] રોકોની ગણણત અંગેની વભજ અને સ્લીકૃનતભાં લધાયો કયલો.
૨.] ગણણતની ળક્તત અને તેના પ્રબાલ અંગે રોકોભાં જાગૃનત રાલલી.
૩..] ોતાની આવાવની વભસ્માઓના ઉકેર ભાટે રોકોને ગણણતનો ઉમોગ કયલા ભાટે પ્રેરયત કયલા.
ં
૪.] ગણણતની બવ્મતા અને સુદયતા
અંગે રોકોભાં જાગૃનત કેલલી
આ પ્રમાવના બાગરૂે ફાકો દ્વાયા વાભાન્મ રોકો સુધી ંશોચી ળકામ તે ભાટે યાજ્મકક્ષાના
ગણણત-નલજ્ઞાન પ્રદળન
ા ભાં એક રદલવીમ વેનભનાયનુ ં આમોજન કયલાભાં આલળે, ‘ ૃ્લી ગ્રશ નુ ં ગણણત’
નલમ આધારયત આ એક રદલવીમ વેનભનાયભાં નલદ્યાથીઓ, નળક્ષકો, લારીઓ અને અન્મ તભાભ યવ
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ધયાલતી વ્મક્તતઓ નલા નલચાયોના વજૉન ભાટે આભંનત્રત છે . આ વેનભનાયભાં નીચે જેલી પ્રવ ૃનતઓ કયી
ળકામ.


ગણણતના વાંપ્રત પ્રલાશોના નલકાવ અને વંળોધન ભાટે ઉત્વાશ પ્રેયે તેલા પ્રોજેકટના આમોજનો



અન્મ નલમક્ષેત્રોના નલકાવભાં ગણણતળાસ્ત્રીઓના પ્રદાન નલળે રોકોભાં જાગૃનત આણલી.



ભાનલ નલકાવને અત્માયના તફક્કા સુધી ંશોચાડલાભાં ગણણતના પ્રદાનની જાણકાયી



 ૃ્લી ગ્રશ યની વભસ્માઓના ઉકેર ભાટે ગણણત નલમનો અન્મ નલમો વાથે વભન્લમ વાધલા
ભાટેના ણચત્ર પ્રદળાન તથા ણચત્ર સ્ધાા.



પ્રકૃનતભાં ગણણતનુ ં પ્રત્મેક સ્થે દળાન થામ છે . તે વંદબે નલળેજ્ઞોના લતતવ્મ



ગણણતના અધ્મમન ભાટે આંતય નલમક અણબગભ વંદબે રકવ્ઝ કોમ્ીટીળન



જીલનના નલનલધ આમોજનોભાં ગણણતની ઉમોણગતા વંદબે વબાનતા કેલલા ભાટે નલનલધ જૂથો
લચ્ચે જૂથ ચચાા.
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