ુ રાત ર્ૈક્ષણિક સંર્ોધન અને તાલીમ પરરષદ, ગાંધીનગર
ગજ
વવજ્ઞાન – ગણિત – પર્ાશવરિ પ્રદર્શન – ૨૦૧૪

પ્રદશોનોનુું સમન્વય છે . તમામ રાજ્યો અને કે ન્ર શાત્તષત

નમ ૂનાઓ / મોડેલ્સ વનમાશપ્રદે
િ શમાટે
માગશ
દવર્િકસું
ા ગઠન,
ો,કે ન્દ્ન્રય
ત્તવદ્યાલય

નવોદય ત્તવદ્યાલય સત્તમત્તત,

પરમાણુ ઉર્જથ ત્તવભાગના
કે ન્રીય ત્તવદ્યાલયો,
શ્રી એસ.એલ.પવાર,
રીડર, સી.બી.એસ.ઇ.
પટેલતથા
,રીસર્શત્તવએસોસીએટ
સાથે સુંલગ્ન સ્વત્તનડો.
ભથરવવજર્
શાળાઓ
ભાગીય ત્તશક્ષણ
જીસીઇઆરટી, ગાંધીનગર

પ્રસ્તાવના : બધા બાળકો કુ દરતી રીતે શીખવા માટે તત્પર

સુંસ્થાઓ દ્વારા પ્રમાણણત બહુઉદ્દે શીય શાળાઓ, રાષ્રીય

અને સક્ષમ હોય છે . બાળકો સહજ રીતે શીખતા હોય છે અને

કક્ષાના આ પ્રદશથનમાું ભાગ લે છે . છે લ્લા ઘણા વષોની જેમ

તેઓ પોતાની પ્રવ ૃત્તિ દ્વારા જ જ્ઞાન મેળવે છે . બાળકો

આ વષે 2014-15 માું પણ CRC, BRC અને જજલ્લા કક્ષાથી

પોતાની આસપાસનુું વાતાવરણ, પ્રકૃત્તત , વસ્તુઓ અને લોકો

રાજ્ય કક્ષાએ ગણણત, ત્તવજ્ઞાન પ્રદશથન યોર્જશે. Nov 2015 માું

સાથે પરસ્પરના વ્યવહાર અને ભાષા દ્વારા ઘણુું બધુ શીખતા

યોર્જનાર JNNSMEE ની તૈયારીનુું આ પ્રથમ ચરણ છે .

હોય છે . તેઓ નવા ત્તવચારોને તેમના પદાથથ અને પ્રવુત્તિઓ

ુ
પ્રદર્શનના હેતઓ

અંગેના અગાઉના જ્ઞાન અને ત્તવચારો સાથે જોડી પોતાના



જ્ઞાનમાું વધારો કરે છે .
ત્તવજ્ઞાન

અને

બાળકોને

પોતાની

સ્વાભાત્તવક

જજજ્ઞાસા

અને

રચનાત્મકતા માટે એક માધ્યમ પ્રુરૂ પાડવુું કે જ્યાું
ગણણતમાું

રચનાત્મકતા

અને

આત્તવષ્કારરતાને પ્રોત્સારહત કરવા માટે NCF-2005 ( National

તેઓ પોતાની જ્ઞાન ત્તપપાસા માટે શોધ-ખોળ કરી શકે .


બાળકોની આજુ બાજુ થઇ રહેલી ગત્તત-ત્તવત્તધઓમાું

Curriculum Frame Work-2005 )માું પ્રવ ૃત્તતઓ, પ્રયોગો અને

ત્તવજ્ઞાનની અનુભ ૂત્તત કરાવવી તથા શીખવાની પ્રરિયાને

તકત્તનકી મોડયુલ્સને મહત્વ આપવામાું આવેલ છે . તે ત્તવત્તવધ

ભૌત્તતક અને સામાજજક પયાથવરણ સાથે જોડીને જ્ઞાન

માધ્યમોના પ્રસારણ જેમ કે શાળા, તાલુકો, જજલ્લો, રાજ્ય

પ્રાપ્ત કરવા તથા ત્તવત્તવધ સમસ્યાઓનાું સમાધાન

અને રાષ્રીય કક્ષાએ ત્તવજ્ઞાન, ગણણત અને પયાથવરણ

માટે પ્રેરરત કરવા.

પ્રદશથનનાું આયોજન દ્વારા ત્તવત્તવધ પ્રકારની પ્રવ ૃત્તિઓના



આત્મત્તનભથરતા, સામાજજક તથા આત્તથિક પયાથવરણના

અમલીકરણને પણ પ્રોત્સારહત કરે છે . આ બધાનો ઉદ્દે શ્ય

ત્તવકાસના

ત્તવદ્યાથીઓમાું શોધ-ખોળ, સર્જન અને નાવીન્યતા માટે ના

તકત્તનકીના ત્તવકાસને એક મહત્વના સાધન તરીકે ભાર

કૌશ્યલ્યોને ઓળખી તેને પ્રોત્સારહત કરવાનો છે . આ ઉપરાુંત

આપવો.

NCF-2005, રાજ્ય અને કે ન્રીય એજન્સીઓ, ણબનસરકારી



લક્ષ્યની

પ્રાપ્પ્ત

માટે

ત્તવજ્ઞાન

અને

ત્તવજ્ઞાન અને તકત્તનકીનો ત્તવકાસ કે વી રીતે થયો છે .

સુંગઠનો, ત્તશક્ષક સુંધ, આત્તથિક સહાયતા તથા તજજ્ઞોનુું

તેન ુું ત્તવશ્લેષણ કરવુું તથા તેના પરની ત્તવત્તવધ

આદાન-પ્રદાન કરી વતથમાન પ્રવ ૃત્તતઓની વધારે

વ્યક્તતઓ, સુંસ્કૃત્તતઓ અને સમાજની અસરો જોવી.

સારી

ગુણવિા ઉપર ભાર આપે છે .



ખેતી,

ખાતરો,

ખોરાક

ઉત્પાદન

પ્રરિયા

,

રાષ્રીય શૈક્ષણણક સુંશોધન અને તાલીમ પરરષદ

બાયોટે કનોલોજી, પ્રદુ ષણ મુકત ઉર્જથ, મારહતી અને

( NCERT-NEW DELHI ) દર વષે ત્તવદ્યાથીઓ, ત્તશક્ષકો અને

આદાનપ્રદાન ટે કનોલોજી, ખગોળ ત્તવજ્ઞાન ,રમતો અને

સામાન્ય

ખેલ-કૂદ

લોકોમાું

ત્તવજ્ઞાન,

ગણણત

અને

પયાથવરણીય

તથા

વાતાવરણમાું

પરરવતથનોની

ત્તશક્ષણની લોકત્તપ્રયતા વધારવા માટે જવાહરલાલ નહેરુ

સમસ્યાઓનો સામનો કરવો વગેરે ક્ષેત્રોમાું નવા

રાષ્રીય ત્તવજ્ઞાન, ગણણત અને પયાથવરણ પ્રદશથન (JNNSMEE
Jawaharlal Nehru National Science, Mathematics and

ઉપાયો

Environment Exhibition ) નુું આયોજન કરે છે . રાષ્રીય
ત્તવજ્ઞાન પ્રદશથન રાજ્યો, કે ન્રશાત્તસત પ્રદે શો અને અન્ય
સુંસ્થાઓ દ્વારા જજલ્લા કક્ષાએ, ઝોન કક્ષાએ, ક્ષેત્રીય કક્ષાએ
તેમજ રાજ્ય કક્ષાએ અગાઉના વષે આયોજજત થયેલ

શોધવામાું

ત્તવજ્ઞાન

અને

ટે કનોલોજીની

ભ ૂત્તમકાની પ્રશુંસા અને સરાહના કરવી.


બાળકોને પયાથવરણ સુંબધ
ું ી સમસ્યાઓ પ્રત્યે ર્જગ ૃત
કરવા અને તેમની જરૂરીયાતો ઓછી કરવા તથા
તેમને ત્તવત્તવધ રચનાત્મક પ્રવ ૃત્તતઓ માટે પ્રેરરત કરવા.

બાળકો કુ દરતી રીતે તેમના પયાથવરણના પ્રશ્નો સુંદભે
જજજ્ઞાસુ અને રચનાત્મક હોય છે . મનુષ્યની આરામ દાયક
જીવન શૈલીએ પ ૃથ્વી પરના મયાથરદત સ્ત્રોતો પર દબાણ
આણ્ુું છે . જે માનવ જીવનના અક્સ્તત્વને ટકાવવા જોખમી
માગથ છે . ત્તવજ્ઞાન અને ગણણતએ ત્તવશ્વને સમજવા માટે અને
શોધખોળ માટે ના શક્તતશાળી રસ્તાઓ છે . જે પયાથવરણના
પ્રશ્નોના ત્તનવારણમાું પણ એક અગત્યની ભ ૂત્તમકા ભજવે છે .
દુ ત્તનયાને ટકાવવા માટે આવા શક્તત શાળી સાધનોની
ઓળખ અને પ્રોત્સાહન આપવુું જેથી ત્તવજ્ઞાન અને ગણણત
દ્વારા સમાજના પ્રશ્નોનુું ત્તનરાકરણ લાવી શકાય. વષથ 2014-15
ના રાજ્ય કક્ષાના ત્તવજ્ઞાણ, ગણણત અને પયાથવરણ પ્રદશથન
માટે પસુંદ કરવામાું આવેલ મુખ્ર્ વવષર્ :- વવશ્વના

પરરવહન / ણબનજરૂરી વસ્તુઓનુું વ્યવસ્થાપન/ અન્ય

5.

(Transport / Waste Management / Othres)
દર્ાશવેલ ઉપરોક્ત પેટા વવષર્ો

(

વવષર્માં પિ નમ ૂના પ્રદવર્િત કરી ર્કે છે . )
ઉપરોતત મુખ્ય ત્તવષયને ધ્યાનમાું રાખી પેટા
ત્તવષયોને લગતા નમ ૂનાઓ અને મોડેલ્સ પ્રદત્તશિત કરવા
કે ટલાક નમ ૂના રૂપ ત્તવચારો અરહિં રજૂ કરવામાું આવેલ છે .

મુખ્ર્ વવષર્ :
1.

ગણણતની

ભ ૂત્તમકાઓના

અસર કરતા પરરબળો અંગે સભાનતા લાવવાનુ,ું નવી
વૈજ્ઞાત્તનક તકત્તનકી અને જૈવ તબીબી શોધોની, રોગોની
અટકાયત

બધાજ

પોતાની

જે ત્તવદ્યાથીઓ અને ત્તશક્ષકોને પયાથવરણના પ્રશ્નો સુંદભે એક

ત્તશક્ષકો અને ત્તવદ્યાથીઓએ

ત્તવજ્ઞાન, ગણણત અને તકત્તનકીમાું થયેલો ત્તવકાસ અને નવા
સુંશોધનો સમાજમાું ટકાઉ ત્તવકાસ ક્ાું અને કે વી રીતે લાવી
શકાય તે ઓળખવુું પડશે. વષથ 2014-15 ના રાજ્ય કક્ષાના
અને વષથ 2015 ના રાષ્રીય કક્ષાના ત્તવજ્ઞાન, ગણણત અને
પયાથવરણ પ્રદશથનના મુખ્ય ત્તવષય “ વવશ્વના અસ્સ્તત્વને
ટકાવવા માટે વવજ્ઞાન અને ગણિત ” અન્વયે નીચે મુજબના
સામાજજક સ્વાસ્થ્ય અને પયાથવરણ (Community health
and Environment)

2.

ત્તવજ્ઞાન અને ગણણતમાું સીમા ણચહ્નો (Landmarks in
Science & Mathmatics)

3.

મારહતી અને પ્રત્યાયન તકત્તનકી (Information &
Communication Technology)

4.

ઉર્જથ સ્ત્રોતો અને
Conservation)

સુંરક્ષણ (Energy resources &

કરવા,

અને

સમાજની

ભ ૂત્તમકા

તથા

સારા

પ્રમાણે હોઇ શકે .


સ્વાસ્થ્યને પ્રદત્તશિત કરતા અને અસ્વસ્થ પરરક્સ્થત્તતને
જુ દા પાડતા નમ ૂનાઓ.



સ્વાસ્થ્ય અને શરીરના જુ દા-જુ દા રોગો પર અસર
કરતા પરરબળો દશાથવતા, મોડલ/નમ ૂના.



ચેપી અને ણબનચેપી રોગો સબુંત્તધત પ્રવ ૃત્તતઓની
રૂપરે ખા, ણબમારીના કારકો અને સ્ત્રોતોનુું પ્રદશથન.



જુ દા-જુ દા સ્તરે રોગોને અટકાવવા માટે ની નવીન
તકત્તનકો અને ત્તવત્તવધ સુંસ્થાઓની ભ ૂત્તમકા.



સ્ત્રી, પુરૂષો તેમજ શહેર અને ગ્રામ્ય ત્તવસ્તારમાું રહેતા
લોકો માટે ની સુત્તવધાઓ અને તબીબી સહાય અંગેની

પેટા ત્તવષયો રાખવામાું આવેલ છે .
1.

ઉપયોગ

આ પેટા ત્તવષય અંતગથત નમ ૂના/મોડેલ નીચે

રસ્તાઓ તરફ દોરી જશે જે નવી જરૂરરયાતો અને ટકવા

પયાથવરણ ને અસર કરે છે .

માટે

ત્તવકત્તસત કરવાનુું છે .

બનાવશે. આ સુંદભે વૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તવચારો, નવા

કે વી રીતે પયાથવરણના પ્રશ્નો, કુ દરતી સુંસાધનો અને જૈવ

ઇલાજ

વ્યવસ્થાપન ઉપયોગ માટે નાત્તવન્ય પ ૂણથ ત્તવચારોને

ગાણણત્તતક અને વૈજ્ઞાત્તનક ત્તવચાર ઉત્પન્ન કરવા માટે લાયક

સુંદભે પ ૂરો પાડશે.બાળકો એ પ્રત્યે ર્જગ ૃત હોવા જ જોઈએ કે

અને

વાતાવરણને સ્વચ્છ રાખવા અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે

પાસાઓનુ પ ૃથ્થકરણ કરે તેવી અપેક્ષા રાખવામાું આવે છે ,

માટે ના નવા ઉત્પાદનોના ઉપયોગથી ત્તવકાસ અને મ ૂલ્યોનો

સામાજજક સ્વાસ્્ર્ અને પર્ાશવરિ
ુ
આ ક્ષેત્રના મુખ્ય હેતઓ
્ુવાવગથમાું સ્વાસ્થ્યને

ત્તવશ્વના અક્સ્તત્વને ટકાવવા માટે બાળકો અને
અને

વવશ્વના અસ્સ્તત્વને ટકાવવા માટે

વવજ્ઞાન અને ગણિત

Mathematics for a Sustainable World )
ત્તવજ્ઞાન

પરં ત ુ

વવદ્યાર્થીઓ મુખ્ર્ વવષર્ને ધ્ર્ાનમાં રાખી પ માં પેટા

અસ્સ્તત્વને ટકાવવા માટે વવજ્ઞાન અને ગણિત ( Science &

ત્તશક્ષકો

સુણર્ત છે

ર્જણકારી.


સ્વાસ્થ્ય માટે લોકોમાું ર્જગ ૃત્તત ઉતપન્ન કરવી તથા
ઉપલબ્ધ

સુત્તવધાઓનો

ઉપયોગ

કરવા

અંગેની

ર્જણકારી આપત ુ પ્રદશથન.


જૈવ મેરડકલ ક્ષેત્રોમાું નવી વૈજ્ઞાત્તનક તેમજ તકત્તનકી
સુત્તવધાઓ અને તેના ત્તવકાસના હેત ુ માટે ન ુું મોડેલ.



ભારતીય આધુત્તનક અને હોત્તમયોપેત્તથક ક્ષેત્રે થયેલા
નવા

તબીબી

સુંશોધનો

અને

ર્જણીતી

માનવજીવન ઉપર અગત્યની અસર ઉભી કરવા



બાબતો

ત્તવજ્ઞાન

દશાથવતા નમ ૂનાઓ.




આ્ુવરે દક ઉત્પાદનોનુું સામુદાત્તયક સ્વાસ્થ્ય માટે ન ુું

અસર કરતા વૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક બાબતોનુું

યોગદાન દશાથવત ુું પ્રદશથન

અમલીકરણ.

આરોગ્ય ત્તવદ્યા માટે ની ત્તવકત્તસત પદ્વત્તત તથા જૈત્તવક

વૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તવચારોના પરરવતથન માટે



નકામા કચરાના ત્તનકાલ માટે ની

પ્રયોગાત્મક પ્રત્યાયનના અસરકારક અને કાયથક્ષમ

સામાન્ય

રોગ

પ્રત્તતકારક

બાબતો,

રસીકરણ

રસ્તાઓ.

શક્તત

અંગે

ઉપલબ્ધ

તેના

લાભ

દશાથવતા

તથા

ત્તવજ્ઞાન અને ગણણતમાું થયેલ સુંશોધનો અને ર્જણણતી



બાબતો અંગેન ુું ઓછા ખચથમાું થયેલ ત્તનદશથન.
તબીબી, મનોત્તવજ્ઞાન, સામાજજક ત્તવજ્ઞાન જેવા ત્તવષય



કુ ટુુંબ કલ્યાણ અને સુખાકારી માટે ના કુ ટુુંબ અંગે એક

ક્ષેત્રમાું વૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તવચારોની અસર

ચોક્કસ માપની જરૂરરયાત.

ર્જણવી.

ઓછા ખચે પોષ્ટીક આહાર ત્તવકત્તસત કરવા માટે ની
વ્યાવસાત્તયક જોખમો પ્રત્યે સામાન્ય ર્જગ ૃત્તત અને તેને
દૂ ર કરવાની નવીન પદ્વત્તતઓ



સામાન્ય દવાઓ અંગે ર્જગ ૃત્તત



નવા તેમજ શારીરરક ખોડ-ખાપણ વાળા વ્યક્તતઓ
માટે સહાયરૂપ સાધનો.



દારૂ તેમજ નશીલા રવ્યોના સેવન અને ધુમ્રપાન પર
ત્તનયુંત્રણની જરૂર.



જૈત્તવક અભ્યાસો.



ત્તનદાન પ્રરિયાઓના ત્તવકાસ તેમજ પયાથવરણીય
ત્તનરીક્ષણ માટે ની સાદી પ્રત્તવત્તધઓનો ત્તવકાસ.

વવજ્ઞાન અને ગણિતમાં સીમા ણર્ન્હો

2.

આત્તથિક વ ૃદ્વદ્વ, સામ ૂરહક સાક્ષરતા, ગરીબાઇ નાબ ૂદી



અને કુ પોષણ માટે ગણણત અને ત્તવજ્ઞાનનો ફાળો.

મારહવત અને પ્રત્ર્ાર્ન તકવનકી

3.

આ પેટા ત્તવભાગનો મુખ્ય ઉદ્દે શ્ય સમાજના દરે ક
ત્તવભાગોને મારહત્તત અને સુંવાદ ટે કનોલોજીના ક્ષેત્રમાું
સામેલ કરી જ્ઞાનનાું નેટવકથ માું આમ ૂલ પરરવતથન
લાવવા માટે પ્રોત્સારહત કરવાનુું છે . સમ્સ્યાઓ ઉકે લવા
માટે બાળકોને તકથ કરવા અને લોકો સાથે સુંપકથ
કરવાની તથા ઉદ્દે શ્યો માટે

આ પેટા ત્તવભાગ અંતગથત નમ ૂના / મોડેલ નીચે
મુજબના હોઇ શકે .


ત્તવત્તશષ્ટ જરૂરરયાતવાળા ખાસ કરીને રશ્ય અને
શ્રાવ્ય

ત્તવકલાુંગતાવાળા

ટકાવવા માટે ગણણત અને ત્તવજ્ઞાનની ઉપયોગી માગથસ ૂચક

પ્ર્ુક્તતઓ

બાબતોથી ત્તશક્ષકો અને ત્તવદ્યાથીઓને ર્જગ ૃત કરવાનો છે . આ

નમ ૂના/વસ્તુઓ

પેટા ત્તવભાગ અંતગથત નમ ૂનાઓ / મોડેલ નીચે જેવા હોઇ



શકે .

અને

બાળકો

માટે

મલ્ટીત્તમરડયાના

નવીન

સાધનોના

રોજગારી પેદા કરનાર / ત્તનરક્ષરતા નાબુદીમાું
મારહત્તત અને સુંચાર ટે કનોલોજીના અનુપ્રયોગ /

ત્તવજ્ઞાન અને ગણણતમાું શોધ અને ખોજ માટે ના સીમા
ણચહ્નો રૂપ નાત્તવન્યપ ૂણથ પ્રયોગો અને રડઝાઇનના

ઉપયોગની ચકાસણી કરવી.


નમ ૂનાઓ ત્તવકસાવવા.


મારહત્તત અને સુંચાર

ટે કનોલોજીના પ્રભાવક ઉપયોગને સમજવાની જરૂર છે .

આ ત્તવભાગનો મુખ્ય હેત ુ ત્તવશ્વના અક્સ્તત્વ ને



કાયથિમ,

પ્રત્યાયન, ત્તશક્ષણ જેવી બાબતોમાું વધુ પ્રમાણમાું

જરૂરરયાત.


,

સુંબધ
ું દશાથવતી ર્જણીતી બાબતો અને સુંશોધનો

નમ ૂનાઓ.



કાયથપદ્વત્તત

ખેતી, ઉર્જથ, સ્વાસ્થ્ય, પયાથવરણ, અવકાશ, ઉધૌગ,



ચોક્કસ તકત્તનકી દશાથવતા મોડેલ / નમ ૂના



ગણણતમાું

રૂપરે ખાઓ ત્તવકસાવવી.

જીવન પદ્વત્તતનુું સારા અને નરસા સ્વાસ્થ્ય સાથે

અને અજૈત્તવક


અને

ત્તવજ્ઞાન અને તકત્તનકીના ઉત્કષથમાું અગત્યની ભ ૂત્તમકા

ત્તવકત્તસત થઇ રહેલ વેબ રડઝાઇનની ટે કનોલોજીનો
ઉપયોગ.



સાયબર સુરક્ષા અને મારહત્તત સેવાઓને નુતસાન
કતાથ પરરબળો ત્તવરૂદ્ધની પરરયોજનાઓ.

વૈજ્ઞાત્તનક



અને

સુંકલ્પનાઓના

ગાણણત્તતક
પ્રત્યાયન

ત્તવચારો

માટે ના

અને

દે શી ત્તવત્તધઓમાુંથી સ ૂયથ ઉર્જથને ઉપયોગમાું લેવા માટે



અસરકારક

કોઇ

રસ્તાઓ.

પવન



પાણીની અછત દૂ ર કરવા માટે નો જળસુંવદ
ે ના શહેરી



પ્રોજેતટ.


ત્તવજ ઉત્પાદન માટે દરરયાઇ મોર્જ અને દરરયાઇ

સાધન

તરીકે

ક્ષારોનો ઉપયોગ.

ત્તશક્ષણમાું

કમ્પ્્ુટરનો

પયાથત્તવરણીય બાબતોને ધ્યાનમાું રાખી જૈવ સમ ૂહ



ઉપયોગ.

જેમકે જળીય. વનસ્પત્તત તથા માનવ અને પશુઓના

મારહત્તત અને તકત્તનકીના અન્ય પ્રવતથમાન ક્ષેત્રો.

મળમ ૂત્રમાુંથી ઉર્જથ પ્રાપ્પ્ત.
જૈત્તવક ઇધનનો અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટે ની



સ્ત્રોતોની પદ્વત્તત અને તકત્તનકીનો ઉપયોગ અને સુંરક્ષણ

અધતન ટે કનોલોજી.
જૈવ



આ પેટા ત્તવભાગ અંતગથત નમ ૂના / મોડેલ નીચે
મુજબ હોઇ શકે .
ભુઉષ્મીય ઉર્જથ મેળવવાની ત્તવત્તવધ ્ુક્તતઓ જેવી કે
ગરમ

ઝરણામાુંથી

ઉર્જથ

મેળવવી,

ભ ૂ-વૈજ્ઞાત્તનક

કુ દરતી ગરમ સ્ત્રોતોથી ત્તવજળી ઉત્પાદન કરવી.
હરરયાળી છત પદ્વત્તત / છત પર મુકી શકાય તેવી
સૌર ટે કનોલોજી, જેમ કે સૌર જળ હીટર તથા સૌર
પ્રકાશ પ્રણાલી / સૌર હીટર દ્વાર મકાનને ગરમ
કરવાની પદ્વત્તત.
ઉર્જથ,

પાણી

અને

સ્ત્રોતોના

સુંરક્ષણ

ુ ર
હેતસ

માટે



ગરીબી હટાવવા માટે જૈવ ઉર્જથનો પ્રભાવ.



જૈત્તવક ઉર્જથ નો ખાઘ સુરક્ષા ઉપર પ્રભાવ.



મોટર વાહનો અને મશીનો ના ઈંધણ સબુંધી મોડેલ
રડઝાઈન.
યાુંત્તત્રક



ઉર્જથ,

કે ત્તમકલ

ઉર્જથ,

જૈત્તવક

ઉર્જથમાુંથી

ઈલેતરીક ઉર્જથ ઉત્પન્ન કરવી.
જીવ અક્શ્મ ઈંધણને પેદા કરવા, સ્ટોરે જ કરવા અને



સુંચય કરવા માટે યુંત્રોની રચના.
ઉર્જથ બચાવવા માટે ની પ્રાકૃત્તતક અને બુંધારણીય



અસર.

5.

પરરવહન / ણિનજરૂરી વસ્તુઓનું વ્ર્વસ્ર્થાપન
/ અન્ર્

ુ ાુંથી ગરમી દૂ ર કરવાની પદ્વત્તત /
કોઇપણ વસ્તમ

સોલર ડ્રાયર અને સોલર હીટે ડ હાઉસ.

બાયોમાસ

ત્તમથેનોલ પરરવતથન ટે કનોલોજી દ્વારા મેળવવુ.ું

ઘરગથ્થુ જળત્તવધુત જનરે ટરની રડઝાઇન બનાવવી

સોલર કૂકર, સૌર રડસ્ટીલર / ફૂડ પ્રોસેત્તસિંગ માટે

અને

અને જૈવ સમ ૂહમાુંથી જૈવ ઇથેલોન અને જૈવ

/ મોડેલ બનાવવુ.ું



બાયોગેસ

ઓછી રકિંમત ધરાવતા પ્રવાહી ઇંધણ ( સેલ્્ુલોઝ



ગ્રીનહાઇસની રડઝાઇન.

ઘરમાું ગરમી ત્તનયુંત્તત્રત કરવાની રડઝાઇન.

સમ ૂહ,

નાત્તવન્યપ ૂણથ રડઝાઇન.

કરે .



/

હવામાન સબુંત્તધત પ્રરિયાની મારહતી પ્રસારણ માટે

ત્તવચારે તથા પ્રણાલીગત અને ણબન પ્રણાલીગત ઉર્જથ



ઘુંટી

જળસુંકટ વ્યવસ્થાપન.

સ્ત્રોતોનો સક્ષમ ઉપયોગ કરવાના ત્તવત્તવધ માગોને



દળવાની



આ ક્ષેત્ર એવી અપેક્ષા રાખે છે કે બાળકો પ્રાપ્ય ઉર્જથ



ચાલતી

અસરકારક સુંવાદ માટે નવીનતમ સુંશોત્તધત યુંત્ર.

ઉર્જશ સ્ત્રોતો અને સંવધશન



દ્વારા

કરવી.

શૈક્ષણણક

4.

ચક્કી

પ્રણાલી.

કુ ત્તત્રમ ઉપગ્રહની પ્રણાલીનો ઉપયોગ.



તીવ્રતામાું

કૂવામાુંથી પાણી ખેંચવુું અને તેના દ્વારા ત્તવજળી પેદા

પોલીસ, સેના અને અન્ય પ્રશાસક ત્તવભાગો વચ્ચે



તેની

અટકાવવા માટે ઉત્કૃષ્ટ મારહત્તત અને સુંબોધન
ત્તવત્તવધ આપાતકાલીન સેવાઓ જેવી કે ણચરકત્સા



અને

પ્રમાણને માપવાનો પ્રોજેતટ.

આપત્તિના સમયે અવ્યવસ્થા અને ભ્રાત્તતઓને



તડકો

કોઇ ચોક્કસ સ્થાન પર સૌર / પવન ઉર્જથના



અનુમાનની ટે કનોલોજી.


પર

પરરવતથનનુું અધ્યયન.

ચિવાત, પ ૂર અને તોફાનોની ચેતવણી અને પ ૂવથ



સ્થાન



આ પેટા ત્તવષયનો ઉદ્દે શ્ય સામાન્ય જનતા અને
બાળકોને અત્યારના વાહન વ્યવહારની બાબતો અને

વ્યવસ્થા પ્રત્યે સર્જગ કરવાનુું તથા વધારે સારો



અને વ્યવક્સ્થત વાહન વ્યવહાર માટે નવીન બાબતો
અંગે ત્તવચારવા અને તેનો ત્તવકાસ કરવા માટે પ્રેરરત

તેવા ત્તવચારો, પદ્વત્તત, પ્ર્ુક્તતઓ.


અને

ગ્રામ્ય

ત્તવસ્તારમા

કાયથક્ષમ



સક્ષમતા/પ્રદુ ષણ

મુક્તત

સ્વરૂપના

સ્વયું



ઓછા

ખચાથળ,

પ્રાપ્ત

ણબન ઉપયોગી કચરાના વ્યવસ્થાપનની સસ્તી
નકામા કચરાની અસરકારક અને કાયથક્ષમ પદ્વત્તત
માટે ના કામ ચલાઉ / સારા સાધનો.



વ્યવસ્થાપન માટે ના ન ૂતન ત્તવચારો

અણુ, જૈત્તવક, તબીબી. રાસાયણણક ણબન ઉપયોગી
કચરાના વ્યવસ્થાપન સાથે જોડાયેલ બાબતો.

સ્થાત્તનક

સ્રોત/બાુંધકામ



દરરયાઇ પ્રદૂ ષણ, મહાસાગરનો કચરો, ઉષ્મીય

માટે ની રડઝાઈન, રસ્તા-રોડ્ના રે કની મરમ્મતના

પ્રદૂ ષણ, સમુદ્વ્રી શૈવાળ, માઇિો પ્લાસ્ટીક સાથે

ઉપયોગમાું નત્તવન્યતા.

જોડાયેલ બાબતોનુું વ્યવસ્થાપન.

માનવસજીત

તથા

કુ દરતી

બુંને

આફતોના



વ્યવસ્થાપન માટે સજ્જતા દશાથવતા નમ ૂનાઓ/ચાટથ
GPRS અને સેટેલાઇટ પ્રેરરત વાહન વ્યવહારના



સ્ત્રોતના

પદ્વત્તતઓ.

માગથ, રે લ, જળ અને હવાઈ પરરવહનના કાયથક્ષમ



ઉપયોગી

પ્ર્ુક્તતઓ.

સુંચાણલત અન્ય વાહનોના કાયથરત નમ ૂનાઓ,



કચરામાુંથી

મોડેલ નીચે આપેલા મુદ્ધા સબુંત્તધત હોઈ શકે .

ઈધણ



ઉપયોગી

ત્તનષ્કષથ માટે જુ દી-જુ દી બાબતો, પદ્વત્તતઓ અને

પરરવહનતુંત્રના કાયથરત નમુનાઓ.


ણબન

કરવાના છે . આ પેટા ત્તવભાગ અંતગથત પ્રદશથન /
શહેરી



નકામી વસ્તુઓને પુન: ઉપયોગમાું લઇ શકાય

નેનો ટે કનોલોજીનુું અમલીકરણ ( નેનો-ઝેરીકરણ
અને નેનો-પ્રદૂ ષણ )



નમ ૂના

નકામા કચરામાુંથી ઉર્જથ પ્રાપ્ત કરવાની કાયથક્ષમ
અને નાત્તવન્ય પ ૂણથ પ્રત્તવત્તધઓ.



વાહન વ્યવહારના આધુત્તનક સાધનો.



અત્યારે અક્સ્તત્વ ધરાવતા વાહનવ્યવહારને વધારે

કચરાને અન્ય કચરાથી અલગ તારવી તેને ભેગ ુું

કાયથક્ષમ બનાવવુ.ું

કરવા માટે ની પદ્વત્તતઓ.

રોજગારીના



ત્તનમાથણ/
્ ત્તનરક્ષરતા



દૂ ર

કરવામાું



પરરવહન અને પ્રત્યાયનના ઉપયોગને શોધવા
લશ્કર

તથા

અન્ય

વહીવટી

સુંસ્થાઓ



વચ્ચે

અસરકારક પરરવહન માટે ના સાધનોનો ત્તવકાસ કરવો


શકાશે.

ત્તશક્ષકો અને બાળકોને નકામા કચરા કે જે ઉદ્યોગો

પરરવહન / ણબનજરૂરી વસ્તુઓનુું વ્યવસ્થાપન/અન્ય

અને ઘરે લ ુ વસ્તુઓથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના

ક્ષેત્ર પૈકી કોઇ પણ એક જ મોડેલને ઉપલી કક્ષાએ મોકલી

ત્તનકાલની પધ્ધત્તતની જરૂરરયાતથી વાકે ફ કરવાનો

શકાશે.

અને નકામા કચરાના ત્તનકાલની નવી પધ્ધતી
/મોડેલ્સ

બનાવવાનો

છે .

આ

ત્તવભાગના

નમ ૂના/મોડેલ્સ નીચે મુજબ હોઈ શકે .
નકામા કચરાને દૂ ર કરવાના અનેક રસ્તાઓ છે
જેમ કે બાળી નાુંખવો, દાટી દે વો વગેરે.....


અન્ર્ ક્ષે્ર
આ ત્તવભાગમાું અન્ય કોઇ પણ મોડેલ રજુ કરી

આ ત્તવભાગનો મુખ્ય હેત ુ આપણી શાળાના



નકામા કચરાની વ્યવસ્થા અને પરરવહન માટે ની
અસરકારક અને કાયથક્ષમ પદ્વત્તતઓ /પ્રત્તવત્તધઓ.

ણિન ઉપર્ોગી વસ્તુઓનું વ્ર્વસ્ર્થાપન



ઓછો કચરો પેદા થાય તે માટે ની પદ્વત્તતઓ અને
પ્રત્તવત્તધઓ.

ત્તવણભન્ન તાત્કાણલક સેવાઓ જેવી કે તબીબી, પોલીસ,



નુતસાનકારક જૈત્તવક, રાસાયણણક અને આણત્તવક

ુ ાુંથી પયાથવરણને અનુકૂળ
ણબન ઉપયોગી વસ્તમ
એવા અને પરવડે એવા નમ ૂના / મોડેલ્સ તૈયાર
કરવા.

એક રદવસીર્ વર્ણિર- આર્ોજન માટેની માગશદવર્કા
( જજલ્લા કક્ષા તથા રાજય કક્ષા માટે )
પ્રાચીન સમયથી દે શી તકત્તનકીનુું મહત્વ સમજયેલ ુું

વૈત્તવધ્યતાના

ભાગરૂપે

બાળકો

અને

ત્તશક્ષકોના

છે . રોજબરોજના માનવ પ્રયાસે દે શી તકત્તનકીએ ખેતીવાડીથી

માધ્યમથી લોકો સુધી પુંહોચવા માટે SLSMEE માું એક

પરરવહન અને સાદા સાધનોથી ત્તવકત્તસત મશીનો સુધી

રદવસીય ત્તશણબર બાળકો માટે આયોજન કરી શકાય. એક

પ્રવ ૃત્તતના તમામ પાસાઓને ચોમેરથી ઘેરી લીધેલ છે . દે શી

રદવસીય ત્તશણબર દરમ્યાન “વ્ર્ાપક વવકાસમાં દે ર્ી તકવનકી”

ુ ની ચાવી ધરાવે છે અને
તકત્તનકી એ રાષ્ર ત્તવકાસના હેતઓ

ત્તવષય માટે બાળકો ત્તશક્ષકો અને મા-બાપના અને અન્ય

તે દે શની વ્યાપક વ ૃદ્વદ્વના ત્તવકાસનો ચાલક પણ છે .

સુંકળાયેલના ત્તવચારો આવકાયથ છે . આ સેત્તમનારની પ્રવ ૃત્તતઓ

ભારત સરકારે વ્યાપક ત્તવકાસ માટે દે શી તકત્તનકી
ને ધ્યાને લઈ વષથ ૨૦૧૦-૨૦૨૦ ના દશકાને નાત્તવન્યતા

નીચે મુજબ હોઇ શકે .


ૃ કરવા.
લોકોને ર્જગત

દશકા તરીકે ર્જહેર કરે લ છે . તેને ધ્યાને લઈ ભારત
સરકારના ત્તવજ્ઞાન અને તકત્તનકી ત્તવભાગની ત્તવજ્ઞાન, તકત્તનકી



અને નાત્તવન્ય પોણલસી-૨૦૧૩ અન્વયે ભારત સરકાર દે શના
તકત્તનકી ત્તવકાસ અને સ્વત્તનભથરતા માટે દે શીતકત્તનકીના

રાષ્રના ત્તવકાસમાું દે શી તકત્તનકીના યોગદાન અંગે
સવાથગી ત્તવકાસની ત્તસદ્વદ્વ માટે દે શી તકત્તનકીની
ત્તવકત્તસત પ્રરિયાની ઉપયોગીતાને ર્જહેર કરવી.



સુંવાાંગી ત્તવકાસ અને સમાજના પ્રશ્નોના ત્તનવારણ

મહત્વ ઉપર ભાર આપે છે . આ સુંદભે દે શી તકત્તનકીએ

માટે , ણચત્ર પ્રદશથન, સ્પધાથઓ દે શી તકત્તનકીની

R&Dની કોઇ પેદાશ હોય તે જરૂરી નથી. પણ આ દે શી

અગત્યતાને પ્રદત્તશિત કરવી.

તકત્તનકી નાના-નક્કર ત્તવભાગના

ત્તવકાસમાું અને તેની



સુંવાાંગી ત્તવકાસમાું દે શી તકત્તનકીના યોગદાનને જન

ભાગીદારીમાું નવા મ ૂલ્યોનુું સર્જન સાદા સાધનો દ્વારા

સમ ૂદાયમાું પ્રોત્સાહન મળે તે પ્રકારે દે શી તકત્તનકી

કરવાનુું છે . દે શનુું વૈત્તવધ્ય દે શ માટે દે શી, નાત્તવન્ય માટે

તજજ્ઞોના વતતવ્યને આવકારવા / ગોઠવવા.

સુંવધથન ક્ષેત્ર પુરુ પાડે છે .



આપણો હેત ુ ત્તશક્ષકો, તાલીમાથીઓ, સુંશોધકો અને

અક્સ્તત્વ ધરાવતા ખાસ પ્રશ્નોનુું ત્તનરાકરણ શોધતા

ત્તવદ્યાથીઓમાું શક્ તેટલી દરે ક બાબતોમાું દે શી તકત્તનકીને
જોવાની ર્જગ ૃત્તત લાવવાનો છે કે જે રાષ્રનો વ્યાપક ત્તવકાસ

કરવા.


કરી શકે . દે શના ત્તવકાસ અને પ્રગત્તત માટે સામાન્ય માણસ
અને સમ ૂહને દે શી તકત્તનકી પ્રત્યે પ્રોત્સારહત કરી તેની પ્રશુંસા

દે શી, નાત્તવન્ય અને તકત્તનકી પરના પ્રશ્નો અંગેની
ક્તવઝ સ્પધાથ નુું આયોજન કરવુ.ું



અને ઓળખ કરી શકવાની ભ ૂત્તમકા તરફ દોરી જવાનો છે .

જીવનના દરે ક ક્ષેત્રમાું દે શી તકત્તનકી પ્રત્યેની
ર્જગ ૃતતા લાવવા જુ દા-જુ દા જુ થો વચ્ચે જૂથ

આ સેત્તમનાર દરમ્યાન કરવાની પ્રવ ૃત્તિઓ આ
પ્રમાણે આયોજન થવી જોઇએ. (૧) લોકોમાું દે શી તકત્તનકીની

ત્તવધાથીઓને પોતાના આસપાસના વાતાવરણમાું

ચચાથન ુું આયોજન કરવુું


જજલ્લા કક્ષા તથા રાજય કક્ષાના પ્રદશથન દરમ્યાન

કદર અને સમજ વધારવી. (૨) લોકોને આસ-પાસના

કોઇ પણ એક રદવસ આ ત્તશણબર આયોજીત

વાતાવરણના પડકારરૂપ પ્રશ્નોના ઉકે લ માટે દે શી તકત્તનકીના

કરવાની રહેશ.ે

ત્તવચારો પ્રત્યે પ્રોત્સારહત કરવા. (૩) ત્તવદ્યાથીઓને સાદા
ત્તવચારો અને તારકિક ત્તવચારસરણી પ્રત્યે પ્રોત્સારહત કરવા.
(૪) વ્યાપક ત્તવકાસની ત્તસદ્વદ્વમાું દે શી તકત્તનકીની ભુત્તમકા પ્રત્યે
ૃ કરવા. (૫) દે શીજ્ઞાનની જરૂરરયાત ત્તવષે
લોકોને ર્જગત
ૃ કરવા.
લોકોને ર્જગત

