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� : બધા બાળકો 
ુદરતી ર�ત ે

શીખવા માટ� ત�પર અને સ�મ હોય છે. 

બાળકો સહજ ર�ત ેશીખતા હોય છે અન ેતેઓ 

પોતાની $%િૃ( )ારા જ *ાન મેળવે છે. 

બાળકો પોતાની આસપાસ,ુ ં વાતાવરણ, 

$
ૃિત, વ01ઓુ અને લોકો સાથે પર0પરના 

4યવહાર અને ભાષા )ારા ઘ8ુ ં બ9 ુ શીખતા 

હોય છે. તેઓ નવા િવચારોને તેમના પદાથ;  

અને $%િૃ(ઓ <ગેના અગાઉના *ાન અન ે

િવચારો સાથે જોડ� પોતાના *ાનમા ં વધારો 

કર� છે.  

 િવ*ાન અને ગ@ણતમા ં રચના�મકતા 

અને આિવAકાBરતાને $ો�સાBહત કરવા માટ� 

NCF-2005 (National Curriculum Frame 

Work-2005) મા ં $%િૃ(ઓ, $યોગો અને 

તકિનક� મોડWYૂસને મહ�વ આપવામા ંઆવેલ 

છે. તે િવિવધ માZયમોના $સારણ [મ ક� 

શાળા, તા\કુો, ]જYલો, રા^ય અને રાA_�ય 

ક�ાએ િવ*ાન, ગ@ણત અને પયા;વરણ 

$દશ;નના ં આયોજન )ારા િવિવધ $કારની 

$%િૃ(ઓના અમલીકરણને પણ $ો�સાBહત 

કર� છે.  

 

 

 રાA_�ય શૈ�@ણક સશંોધન અને 

તાલીમ પBરષદ (NCERT-NEW DELHI) દર 

વષb િવcાથdઓ, િશ�કો અને સામાeય 

લોકોમા ં િવ*ાન, ગ@ણત અને પયા;વરણ 

િશ�ણની લોકિ$યતા વધારવા માટ� 

જવાહરલાલ નહ�fુ રાA_�ય િવ*ાન, ગ@ણત 

અને પયા;વરણ $દશ;ન,ુ ં  (JNNSMEE 

Jawaharlal Nehru National Science, 

Mathematics and Environment Exhibition) 

આયોજન કર� છે. રાA_�ય િવ*ાન $દશ;ન 

રા^યો, ક�egશાિસત $દ�શો અને અeય 

સ0ંથાઓ )ારા ]જYલા ક�ાએ, ઝોન ક�ાએ, 

�ેiીય ક�ાએ તેમજ રા^ય ક�ાએ અગાઉના 

વષb આયો]જત થયેલ $દશ;નો,ુ ંસમeવય છે. 

તમામ રા^યો અને ક�egશાિસત  $દ�શો, 

ક�jegય િવcાલય સગંઠન, નવોદય િવcાલય 

સિમિત, પરમા8 ુ ઉl; િવભાગના ક�egીય 

િવcાલયો, સી.બી.એસ.ઇ. સાથે સલંnન 

0વિનભ;ર શાળાઓ, કoBgય િતબેBટયન શાળાઓ 

તથા િવભાગીય િશ�ણ સ0ંથાઓ )ારા 

$મા@ણત બpઉુqેશીય શાળાઓના પસદં 

થયેલા નrનૂાઓ રાA_�ય ક�ાના આ 

$દશ;નમા ં ભાગ લે છે. છેYલા ઘણા વષsની 

[મ આ વષb 2017-18 મા ં પણ CRC,BRC 
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અને ]જYલા ક�ાથી રા^ય ક�ાએ ગ@ણત, 

િવ*ાન અને પય;વારણ $દશ;ન યોlશ.ે 

NOV. 2018 મા ં યોlનાર JNNSMEE ની 

તૈયાર�,ુ ંઆ $થમ ચરણ છે. 

 

�8&=

� JFK #C 

 

• બાળકોને પોતાની 0વાભાિવક ]જ*ાસા અને 

રચના�મકતા માટ� એક માZયમ vfંુૂ પાડ%ુ ં

ક� ^યા ં તેઓ પોતાની *ાન િપપાસા માટ� 

શોધ-ખોળ કર� શક�. 

• બાળકોની આwુ બાwુ થઇ રહ�લી ગિત-

િવિધઓમા ં િવ*ાનની અ,xુિૂત કરાવવી 

તથા શીખવાની $Byયાને ભૌિતક અને 

સામા]જક પયા;વરણ સાથે જોડ�ને *ાન 

$ા{ત કરવા તથા િવિવધ સમ0યાઓના ં

સમાધાન માટ� $ેBરત કરવા. 

• આ�મિનભ;રતા, સામા]જક તથા આિથ|ક 

પયા;વરણના િવકાસના લ}યની $ા~{ત 

માટ� િવ*ાન અને ટ�કનોલો�ના િવકાસને 

એક મહ�વના સાધન તર�ક� ભાર આપવો. 

• િવ*ાન અને ટ�કનોલો�નો િવકાસ ક�વી 

ર�તે થયો છે, તે, ુ ં િવ�લેષણ કર%ુ ં તથા 

તેના પર િવિવધ 4ય��તઓ, સ0ં
ૃિતઓ 

અને સમાજની અસરો જોવી. 

• �વનના પડકારો [મક� ખેતી, ખાતરો, 

ખોરાક ઉ�પાદન $Byયા, બાયોટ�કનોલો�, 

$�ૂષણrકુત ઉl;, માBહતી અને 

આદાન$દાન ટ�કનોલો�, આપિ( 

4યવ0થાપન, ખગોળિવ*ાન, પBરવહન, 

રમતો અને ખેલ-
દૂ તથા વાતાવરણમા ં

પBરવત;નોની સમ0યાઓનો સામનો કરવો 

વગેર� �ેiોમા ં નવા ઉપાયો શોધવામા,ં 

િવ*ાન અને ગ@ણતની xિૂમકાની $શસંા 

અને સરાહના કરવી. 

• બાળકોને પયા;વરણ સબંધંી સમ0યાઓ 

$�યે l�તૃ કરવા અન ે તે સમ0યાઓને 

રોકવા અને તેમ,ુ ં શમન કરવા માટ�   

તેમને િવિવધ રચના�મક િવચારો માટ� 

$ેBરત કરવા. 

રાA_ અને સમાજ )ારા અ,ભુવાતા 

$�ો સદંભb બાળકો 
ુદરતી ર�ત ે જ ]જ*ા� ુ

અને રચના�મક હોય છે. પડકારો સામે ઉભા 

રહ�વા માટ� આપણે સતત નાિવeયસભર રહ�યે 

તેવી જ�Bરયાત છે. મ,Aુયની આરામદાયક 

અને �રુ@�ત �વનશૈલીએ ��ૃવી પરના 

મયા;Bદત �ોતો પર દબાણ આ�� ુ છે. [ના 

કારણે અસમાન તકો અને @બનટકાઉ શોષણ 

ઉદભ4�ુ ં છે. ઉપલ�ધ  �ોતોના ટકાઉ 

ઉપયોગ િવશે જો કાળ� લેવામા ંન આવે તો 

મ,Aુયના �વન અને તેના ભિવAય માટ� 

િવનાશ ક� હાિનની vરૂ� vરૂ� સભંાવના છે. 

મોટા પાયે કોઈ પણ દ�શ અથવા રાA_નો 

ટકાઉ િવકાસ �યાર�જ થઈ શક� ^યાર� આિથ|ક, 

સામા]જક અને પયા;વરણ [વા iણેય 

પBરમાણોમા ં સમeવય lળવવામા ં આવ.ે 

િવ*ાન અને ગ@ણત િવ�ને સમજવા માટ� 

અને શોધખોળ માટ�ના શ��તશાળ� ર0તાઓ 
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છે. [ સમાજની સમ0યાઓના િનવારણ માટ� 

એક અગ�યની xિૂમકા ભજવે છે અન ે ટકાઉ 

લ}યાકંોની $ા~{ત માટ� એક r�ુય શ� તર�ક� 

કાય; કર� છે. �ુિનયાને ટકાવવા માટ� આવા 

શ��તશાળ� સાધનોની ઓળખ અન ે$ો�સાહન 

આપવા [થી, દ�શના બેહતર ભાિવ માટ� 

સમાજ )ારા અ,ભુવાતી સમ0યાઓનો 

િવ*ાન અને ગ@ણત )ારા િનરાકરણ લાવી 

શકાય. વષ; 2017-18 ના રા^ય ક�ાના 

િવ*ાન, ગ@ણત અન ેપયા;વરણ $દશ;ન માટ� 

પસદં કરવામા ંઆવેલ A#L< :	7< :- “H+�P 

:	+�, 4�HF 
�:	Q<�� / 
	3
3+%*” 

(Innovation for Sustainable Development 

) W1.  

�ટંલ�ડના Bરપોટ;   (1987) મા ં ટકાઉ 

િવકાસની બplુ@ણતી અને મોટાપાયે 0વી
ૃત 

પBરભાષા આપેલ છે [ અ,સુાર ટકાઉ િવકાસ 

એટલે એવો િવકાસ [ ભાિવ પેઢ�ની 

ભિવAયની જ�Bરયાતો સાથે સમાધાન કયા; 

વગર વત;માનની જ�Bરયાતોને પહ�ચી શક�.    

સમાનતા અને િવકાસ એ 1960 થી 

ભારતીય અથ;તiંનો r�ુય કog ર�ો છે. જો ક� 

અrકુ �ેiો [મ ક� ગર�બી િનવારણ, 0વા0�ય 

અને િશ�ણ [વા �ેiોમા ં અગ�યના �ધુારા 

જોઇ શકાય છે અન ે હ� ઘ8ુ ં કરવા,ુ ં બાક� 

છે. દ�શ આ[ ઘણા બધા પડકારોનો સામનો 

કર� રહયો છે. રાA_ના બેહતર ભિવAય 

િનમા;ણ માટ� આ પડકારોના યોnય ઉક�લ <ગે 

િવચારવાની જ�ર છે. 25 સ{ટ��બર 2015 ના 

રોજ યોlયેલ �નુાઈટ�ડ નેશeસની સ0ટ�નેબલ 

ડવલપમ�ટ સિમટ મા ં તમામ સ�ય દ�શોએ 

ટકાઉ િવકાસ માટ� 2030 એ[eડા 0વીકાર�લ 

છે,[મા ં ટકાઉ િવકાસ માટ�ના 17 િવિવધ 

$કારના લ}યો 169 સબંિંધત લ}યાકંો સાથે 

આપેલ છે, [ SDG (Sustainable 

Development Goals) ના નામે ઓળખાય છે. 

ભારતમા ંહાથ ધરાયેલ ઘણાબધા િવકાસા�મક 

કાય;yમો SDG આધાBરત છે.  Y�%� ,%+�% 

Z�%� H+�P :	+�, 4�HF [3
  \]QE<�, 41+ 

^
 \]QE<�, �4�H=  :,H_, 1̀H_ `a�C 1̀H_ 

5b�C, �/�
4-c3 $
/
 <.$
�, ,-,8 

d8&= [�4 <.$
�, 6Ee$H2 \]QE<�, 

�	fW Y�%� g	� 
	3
 ��%- )Y+ 592�-  

21	�4�- dh<� W1. વષ; 2017-18 માટ� પસદં 

કર�લ r�ુય િવષય અન ે પેટા િવષય જો ક� 

$�ય� અને પરો� ર�ત ેસરકારના ઉપરો�ત 

$ારં@ભક પગલાઓં ઉપર જ કoBgત થાય છે. 

આ સદંભb એવી અપે�ા રખાય છે ક� િશ�કો 

અને િવcાથdઓએ  િવ*ાન  અને ગ@ણતના 

તમામ પાસાઓ,ુ ં િવ�લેષણ કર� ટકાઉ 

િવકાસ લ}યાકંો (SDG)  સદંભb િવ*ાન અને 

ગ@ણત ની xિૂમકા <ગે lણે. ત ેિશ�કો અને 

િવcાથdઓને વૈ*ાિનક અને ગા@ણિતક િવચારો 

vરૂા પાડશે અને wુદ� wુદ� સમ0યાઓના 

િનરાકરણ <ગે મોડ�Yસ બનાવવામા ંમદદ�પ 

થશ.ે વ*ૈાિનક અને ગા@ણિતક િવચારો આ 

સદંભb કાય; કરવા માટ� નાવીeયvણૂ; ર0તાઓ 

શોધવામા,ં સાદા સાધનોના ઉ�પાદનમા ંક� [ 
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નવી જ�Bરયાતો vરૂ� પાડશ,ે વ0તીના નીચલા 

તબ¤ાની િવકાસ $Byયામા ં ભાગીદાર� માટ� 

તથા િવ*ાન, ગ@ણત અને ટ�કનોલો�ના 

િવકાસ માટ� દ�શમા ંનાવીeયvણૂ; ઈકો િસ0ટમ 

રચવા અને સByય બનાવવા માટ� ઉપયોગી 

થશ.ે કદાચ એ%ુ ંબન ેક� િશ�કો અને બાળકો 

નવા અને ભિવAયમા ંઉપયોગી િવચારો આપી 

શક� પરં1 ુ ઘણીવાર આવા િવચારો મોડ�લ 

)ારા રwૂ ન કર� શકાય તેથી દર�ક 0તર� 

યોlનાર $દશ;નોના આયોજકો િશ�ક અને 

િવcાથdઓન ે આવા િવચારો $ઝ�ટ�શન અને 

ચચા; 0વ�પે રwૂ કરવા માટ�ની તક આપી શક� 

છે. િવ*ાન, ગ@ણત અને ટ�કનોલો�મા ંથયેલ 

નવા સશંોધનો ટકાઉ િવકાસ માટ�ના લ}યાકંો 

$ા{ત કરવા માટ� ¥ા ં અને ક�વી ર�ત ે

ઉપયોગી થઈ શક� છે તે ઓળખ%ુ ંપડશ.ે વષ; 

2017-18 ના રા^ય ક�ાના અન ે વષ; 2018 

ના રાA_�ય ક�ાના િવ*ાન, ગ@ણત અન ે

પયા;વરણ $દશ;નના r�ુય િવષય “H+�P 

:	+�, 4�HF 
�	3Q<�� / 
	3
3+%*”  

(Innovation for Sustainable Development) 

અeવયે નીચે rજુબના પટેા િવષયો રાખવામા ં

આવેલ છે- 

@. �	��i< 0
1 j#k�+�%_  

 (Health and well being) 

>. ,-,�/
 h<	�n�5
 0
1 0o 

j#%(�  

(Resource management and food 

security)   

p. +a%�q#- h<	�n�5
 0
1 $r s.�. 


3 tr	*3  

(Waste management and water 

body conservation)   

w. 56%	J
 0
1 �x<�<
  

(Transport and Communication) 

{. (|) 6Ee$H2 0
1 H}+
.2.~+2  

P+F2  

        (`3) 9�)*:�+ 
A#
� :
4�=* 

(Digital and technological solution/ 

Mathematical modeling)  
 

 (દશા;વેલ ઉપરો�ત પેટા િવષયો �@ૂચત છે 

પરં1 ુ િવcાથdઓ r�ુય િવષયને Zયાનમા ં

રાખી પેટા િવભાગ 5 મા ં અeય નrનૂા પણ 

$દિશ|ત કર� શક� છે.) 

 

A#L< :	7<: H+�P :	+�, 4�HF 
�	3Q<��/ 


	3
3+%*( Innovation for Sustainable 

Development) 

 

ઉપરો�ત r�ુય િવષયને Zયાનમા ંરાખી 

પેટા િવષયોને લગતા નrનૂાઓ અને મોડ�Yસ 

$દિશ|ત કરવા ક�ટલાક નrનૂા�પ િવચારો 

અBહ¦ રwૂ કરવામા ંઆવેલ છે. 
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@. �	��i< 0
1 j#k�+�%_  

(Health and well being) 

આ પેટા િવભાગના r�ુય હ�1 ુ આપણા 

શર�રની જ�ર� પોષક બાબતો અને 0વા0�ય 

પર અસર કરતા પBરબળો  $�યે બાળકોમા ં

l�િૃત લાવવા, સાવચેતી અને  રોગોને 

અટકાવવા માટ� નવી વૈ*ાિનક ટ�કનોલો�, 

અને §િવક તબીબી શોધો માટ� અeવેષણ 

કર%ુ,ં મ,Aુયની પોષક જ�Bરયાતો lણવા 

માટ� નવા વૈ*ાિનક અને ટ�કનોલો� 

અeવેષણોનો ઉપયોગ કરવો અને તેના વધાર� 

સારા 4યવ0થાપન માટ� નવીન િવચારો 

િવકિસત કરવા,ુ ંછે. . 

આ પેટા િવભાગ મા ંનીચે rજુબના નrનૂાઓ 

હોઇ શક�-- 

 

• 0વા0�ય અને શર�રના wુદા-wુદા રોગો 

પર અસર કરતા પBરબળો દશા;વતા, 

મોડલ/નrનૂા. 

• ચેપી અને @બનચેપી રોગો, બીમાર�ના 

કારણો અને �ોતો વ©ચે સબંધં,ુ ં

$દશ;ન. 

• wુદા-wુદા 0તર� રોગોને અટકાવવા 

માટ�ની નવીન તકિનકો અને િવિવધ 

સ0ંથાઓની xિૂમકા. 

• પરંપરાગત ઉપચાર પªિતઓનો 

ઉપયોગ અને િનદશ;ન.  

• 0વા0�ય <ગે lણીતી હક�કતો અને 

સશંોધનો તથા 0વા0�યની �ખુાકાર� 

<ગે શાર�Bરક કસરતો અને યોગ ની 

lણકાર� આપ1ુ ં $દશ;ન.  

• સમતોલ  આહાર અને િવિવધ ખોરાક 

મા ં રહ�લા પોષક ત�વોની અગ�યતા 

દશા;વ1 ુ ં$દશ;ન. 

• પા�ની પોષણ �ણુવ(ા વધારવા માટ� 

§િવક ટ�કનોલો�ની xિૂમકા. 

•  @બન 0વા0�ય$દ તથા ભેળસેળ ��ુત  

ખોરા�ની 0વા0�ય પર અસર દશા;વતા  

$ો[�«સ / નrનૂાઓ અને તેને 

િનવારવા માટ�ના ઉપાયો. 

• હાિનકારક પBર�0થિત દરિમયાન 

અક0માત ક� મોટ� ઈlથી બચવા 

માટ�ના સાવચેતીના પગલાઓં િવશે 

બાળકોમા ં l�તૃતા ક�ળવવા માટ�ના 

$ો[�ટસ/નrનૂાઓ. 

• શહ�ર તેમજ ¬ા�ય િવ0તારમા ં  રહ�તા 

લોકો માટ� તેમના @લ¦ગ (�ી/vfુુષ)ના 

સદંભ;મા ં ઉપલ�ધ �િુવધાઓ તથા 

તબીબી સહાય ની lણકાર�.  

• 0વા0�ય માટ� લોકોમા ં l�િૃત ઉ�પ 

કરવા તેમજ ઉપલ�ધ �િુવધાઓના 

ઉપયોગ <ગેની lણકાર� આપ1ુ ં

$દશ;ન. 

• 0વ©છ ભારત અ@ભયાન, ®Aઠ રોગ 

િનવારણ યોજના [વી સરકાર ની 

0વા0�યલ�ી યોજનાઓના અસરકારક 

અમલ માટ�ના નાવીeયvણૂ; 

િવચારો/યોજનાઓ. 
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• §વ તબીબી �ેiમા નવા વ*ૈાિનક અન ે

ત��નક� સાધનોના િવકાસ <ગે, ુ *ાન  અન ે

સમજ િવકસાવતા નrનૂાઓ. 

• ભારતીય આ9િુનક, પરંપરાગત 

આ�વુbBદક અને હોિમયોપથી �ેiે થયેલા નવા 

તબીબી સશંોધનો અન ે lણીતી બાબતોની 

રwૂઆત. 

• �વનશૈલી,ુ ં સારા અને નરસા 0વા0�ય 

સાથે સબંધં  દશા;વતી lણીતી બાબતો. 

અને સશંોધનો.  

• ડon� ુ /મેલેBરયા [વા રોગોના ફ�લાવા ને 

કા°મુા ં રાખવા માટ�ની  

યોજનાઓ/ર0તાઓ. 

•  આરોnયિવધા માટ�ની િવકિસત પªિત  

તથા §િવક અને અ§િવક કચરાના િનકાલ 

માટ�ની ચો��સ તકિનકો દશા;વતા 

મોડ�લ/નrનૂા 

• સામાeય રોગ $િતબધંક શ��ત <ગે 

ઉપલ�ધ બાબતો, રસીકરણ તથા તેના લાભ 

દશા;વતા મોડ�લ/નrનૂા. 

• 
ુ±ંુબ કYયાણ અને �ખુાકાર� માટ�ના યોnય 

પગલા.ં  

• ઓછા  ખચ;મા ં  પૌjAટક આહાર િવકિસત 

કરવા માટ�ના નવીન િવચારો. 

• તબીબી - િનદાન અન ે ઉપચાર માટ�ના 

ઓછા ખચા;ળ સાધનો.  

• ટકાઉ ખેતી અને 0વા0�ય માટ�ના નrનૂાઓ.   

• ખાતરો, જ1ંનુાશકો, <ત:²ાવો તથા 

ખાધરંગોની 0વા0�ય પર થતી અસર 

દશા;વતા મોડ�લ/નrનૂા. 

 

> ,-,�/
  h<	�n�5
 0
1 0o j#%(�  

(Resource management and food 

security)   

આ પેટા િવષયમા ં બાળકો $ા{ય ²ોતોનો 

અસરકારક ઉપયોગ કર� અને તેના 

સરં�ણની નવી પªિતઓ તથા $��ુ�તઓ 

તેમજ ²ોતોના 4યવ0થાપન ના િવિવધ 

$કારો  <ગે િવચાર� તેવી અપે�ા છે.  

ઉપરાતં િશ�કો અને િવcાથdઓને અZયતન 

તકિનક� પªિતઓ અને $ણા@લઓથી વાક�ફ 

કરવા [થી ખેત પદૈાશો અને ખાધ �રુ�ાન ે

વધાર� શકાય. િશ�કો અને િવcાથdઓન ે

આ સદંભb �ણુવ(ા�ધુાર <ગેની િવિવધ 

બાબતો સદંભb િવચારતા કરવા,ુ ંછે. 

  આ પેટા િવભાગ મા ં નીચે rજુબના    

નrનૂાઓ હોઇ શક�-- 
 

• ઓછા ખચb પૌjAટક આહાર િવકિસત 

કરવા માટ�ની જ�Bરયાત. 

• િવિવધ ²ોતો,ુ ં યોnય 4યવ0થાપન 

અને તેના િનર��ણની યોજનાઓ. 

• પાણી, ઘન કચરો તથા અeય 

વ01ઓુના vનુ:ઉપયોગની $િવિધઓ. 

• હવા, પાણી અને જમીનના $�ૂષણના ં

િનયiંણની પªિતઓ. 
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• જમીનમા ં �}ૂમ પોષક ત�વોના ઘટાડાના 

ર�ણ માટ�ની $િવિધઓ. 

• જગંલ, નદ�, મ�¬ોવ, ભીની જમીન,ુ ં

સરં�ણ અને 4યવ0થાપન. 

• તળાવો, સરોવર, બધંોમા ં lમી ગયેલા 

કચરાના િનકાલની $િવિધઓ. 

• 0વયસંચંા@લત જળિનયiંણ $ણાલી, 

વરસાદના પાણીનો સચંય તથા વહ� જતા 

ક� બાAપીભવન પામતા પાણીન ે

અટકાવવાની $િવિધઓ. 

• પીવાના પાણીના ઉ�પાદનની @બન ખચા;ળ 

ક� ઓછ� ખચા;ળ પªિતઓનો િવકાસ. 

• ખિનજો $ા{ત કરવા અને $Byયા કરવામા ં

થતા બગાડને ઓ³ ં કરવા માટ�ની 

નાવીeયvણૂ; પªિતઓ. 

• ખનીજ તેલ, ખનીજ g4યોનો સરં�ણ 

વગેર�ને િવકસાવતી નાવીeયvણૂ; પªિતઓ. 

• ઇમારતોને વાતા,
ુ@ૂલત કરવાની ઓછ� 

ખચા;ળ પªિતઓ અને $િવિધઓ. 

• આપિ( અને અ4યવ0થા   સમયે 
ુદરતી 

સસંાધનોના સરં�ણ માટ�ની $િવિધઓ અન ે

મોડ�લ 

• ખેતી પર વાતાવરણના પBરવત;નનો  

$ભાવ અને તેના િનવારણ માટ�ની 

પªિતઓ . 

• જમીનની lળવણી અને પાણીના યોnય 

ઉપયોગ માટ�ની સરં�ણા�મક પªિતઓ .  

• §િવક ખેતી / §િવક ખાતર િવfુª 

રાસાય@ણક ખાતર. 

• ઉl; ઉ�પ કરતી વન0પિતઓની 

ખેતી તથા 4યવ0થાપન (salix, 

poplar, jatropha, jojobai, etc.) 

• આિથ|ક તથા પયા;વરણીય 

પBર�0થિતના 0વ�પે સપંોિષત §વ 

·ધણ માટ� §િવક ટ��નોલો�નો 

ઉપયોગ. 

• �વજ1ં ુ િનયiંણ માટ� પયા;વરણીય 

અ,
ુળૂ પªિત. 

• ખેત પદેાશો અને ખાc પદાથsના 

પBરવહન, સરં�ણ અને સાચવણી  

માટ� �ધુારા�મક / @બનખચા;ળ / 

િવકિસત / દ�શી ટ��નોલો�. 

• ખેતીની ઘટતી આવકને �ધુારવા માટ� 

નવીનતાvણૂ; પªિતઓ / �ધુાર�લી 

પªિતઓ. 

• ખેતી માટ�ના િવિવધ મશીનો / ખેત 

ઓlરો માટ�ના નાવીeયvણૂ; / 

િવકાસશીલ નrનુાઓ 

• ખાc પદાથs તેમજ ખાc�રુ�ા પર 

$�ૂષણની અસરો. 

• ખાc પદેાશો માટ� $Byયાગત 

સાચવણી / સરં�ણ / સ¬ંહ / તથા 

પBરવહન માટ� િવકાસશીલ ક� િવકિસત 

પªિત 

• પ¸ ુ 0વા0�ય અન ે પ¸-ુખોરાક 

lળવણી સબંિંધત rqુાઓ. 

• ખોરાક lળવણી અને ખોરાકની 

�ણુવ(ાના ઉપાયો. 
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• જનીન �પાતંર�ય ખોરાકના ફાયદા અન ે

ગેરફાયદાઓ. 

p. +a%�q#- h<	�n�5
 0
1 $r s.�.
3   

tr	*3  

(Waste management and water body 

conservation)   

આ9િુનક િવ�મા ં  �વનશૈલી અને િવકાસ 

$%િૃ(ઓના કારણે બાયોBડ¬ેડ�બલ  અને નોન 

બાયોBડ¬ેડ�બલ કચરો પેદા થાય  છે, [ જળ 

0થાનોને પણ અસર કર� છે. સપાટ�ગત  અન ે

xગૂભ;જળ બનંે હાલના સમયમા ં િવશાળ 

જ�થા અને �ણુવ(ાલ�ી સમ0યાઓનો 

સામનો કર� ર�ા છે. આ જળ0થાનો પાણીનો 

અગ�યનો �ોત છે અન ે xગૂભ;જળનો જ�થો 

વધારવામા ં મદદ કર� છે. તળાવો, સરોવરો ક� 

પાણીની ટાકં� [ પાણીના સ¬ંહ માટ� 

બનાવવામા ં આવે છે તનેે �રુ@�ત કરવાની 

જfુર છે. પાણીના ઉપયોગની કલાકની 

જfુBરયાતને Zયાનમા ં રાખીને ગદંા પાણીના 

િનકાલ માટ�  અને પાણીના �ોતોના સરં�ણ 

માટ�ના ઉક�લ લાવવા માટ� બાળકોને સામેલ 

કર� તેમને ઉ(ેજન આપ%ુ ંઅિત મહ�વ,ુ ં છે. 

આ િવભાગના નrનૂા / મોડ�Yસ નીચે $માણે 

હોઈ શક�. 

• કચરાને �ૂર કરવાના  ર0તાઓ  [મ ક� 

બાળ� નાખંવો, દાટ� દ�વો વગેર� 

સબંિંધત નrનૂા. 

• @બન ઉપયોગી કચરાના િનકાલ માટ�ની 

આ9િુનક પ)િતઓ અને $��ુ�તઓ 

• @બન ઉપયોગી કચરાના 4યવ0થાપનની 

@બનખચા;ળ અને પયા;વરણને અ,
ૂળૂ  

પ)િતઓ. 

• નકામી વ01ઓુને vનુ: ઉપયોગમા ંલઇ 

શકાય તેવા િવચારો, પ)િત અને  

$��ુ�તઓ. 

• @બન ઉપયોગી કચરામાથંી ઉપયોગી 

વ01ઓુ $ા{ત કરવાની  સ0તી  

પ)િતઓ.  

• @બન ઉપયોગી કચરાના 4યવ0થાપનની 

સ0તી પ)િતઓ. 

• નકામા કચરાની અસરકારક અને 

કાય;�મ પ)િત માટ�ના કામ ચલાઉ / 

સારા સાધનો. 

• અ8,ુ §િવક, તબીબી. રાસાય@ણક @બન 

ઉપયોગી કચરાના 4યવ0થાપન સાથે 

જોડાયેલ બાબતો. 

• દBરયાઇ $�ૂષણ, મહાસાગરનો કચરો, 

ઉAમીય $�ૂષણ, સrgુી શવેાળ, માઇyો 

{લા0ટ�કના 4યવ0થાપન સાથે જોડાયેલ 

બાબતો. 

• નેનો ટ�કનોલો�,ુ ંઅમલીકરણ ( નેનો-

ઝેર�કરણ અને  નેનો-$�ૂષણ ) 

• નકામા કચરામાથંી ઉl; $ા{ત કરવાની 

કાય;�મ અને નાવીeયvણૂ; $િવિધઓ. 

• ,�ુસાનકારક §િવક, રાસાય@ણક અન ે

આણિવક કચરાને અeય કચરાથી અલગ 

તારવી તેને ભે�ુ ં કરવા માટ�ની 

પ)િતઓ. 
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• કચરા ની પદેાશમા ં ઘટાડો કરવા  

માટ�ની પ)િતઓ અને $િવિધઓ. 

• નકામા કચરાની 4યવ0થા અને 

પBરવહન માટ�ની અસરકારક અને 

કાય;�મ પ)િતઓ /$િવિધઓ. 

• પાણીના સરં�ણ માટ�ની પરંપરાગત 

$ણાલીઓનો 0વીકાર. 

• પાણીના સરં�ણ માટ�ની નવી તકનીક/ 

પ)િતઓ. / $િવિધઓ. 

• @બનખચા;ળ અને પયા;વરણને અ,
ુળૂ  

પાણીના �ોતો,ુ ં4યવ0થાપન. 

• જળ સરં�ણ સબંિંધત l�તૃતા માટ�ની 

ર�તો / પ)િતઓ. / $િવિધઓ. 

• અસરકારક અને કાય;�મ જળ 

4યવ0થાપન $ણાલી માટ�ના આ9િુનક 

/ �ધુાર�લા ઉપકરણો. 

• ઉપરો�ત બાબતો <ગે દ�શમા ં કરવામા ં 

આવેલ પહ�લ <ગે સશંોધન / અ�યાસ 

w. 56%	J
 0
1 �x<�<
  

(Transport and Communication) 

આ પેટા િવષયનો ઉqે�ય સામાeય જનતા 

અને બાળકોને િવિવધ $કારના વાહન - 

4યવહાર તથા $�યાયનને સમજવા તથા 

ટકાઉ િવકાસ માટ� તે, ુ ંમહ�વ જણાવવા,ુ ંછે. 

વત;માન વાહન4યવહાર અને $�યાયન 

4યવ0થાની સમ0યાઓ અને બાબતો <ગે 

સlગ કરવા,ુ ં તથા સ�મ પBરવહન અને 

સચંાર તiં માટ�  િવચારવા અને તેનો િવકાસ 

કરવા  માટ� $ેBરત કરવાના છે. 

 આ પેટા િવભાગ <તગ;ત $દશ;ન / મોડ�લ 

નીચે આપેલા rqુા સબિંધત હોઈ શક�.  

• કાય;�મ પBરવહન અને ઝડપી 

$�યાયન માટ� �ધુાર�લા અને 0વદ�શી 

નrનૂાઓ. 

• ·ધણ સ�મતા / $�ુષણ r�ુ�ત 

0વ�પના 0વયસંચંા@લત  વાહનો 

(જહાજ, બોટ વગેર�) ના  કાય;રત 

નrનૂાઓ.  

• માગ;, ર�લ, જળ અને હવાઈ પBરવહનના 

કાય;�મ 4યવ0થાપન માટ�ના ,તૂન 

િવચારો [મ ક� સાર� �રુ�ા 4યવ0થા 

અને _ાBફક lમ માટ�, ુ ં 4યવ0થાપન 

ઈ�યાBદ 

• $�યાયન પ)િતઓના આ9િુનક 

ઉપકરણોના િસªાતં અને કાયs, ુ

િનદશ;ન.  

• 0વદ�શી અને �ધુાર�લી Bડઝાઈન અને 

સાધનોના $સાર માટ� માBહતી ત��નક� 

ના ઉપયોગ,ુ ંિનદશ;ન .     

• િવિશAટ જ�Bરયાતવાળા બાળકો માટ� 

નવીન $��ુ�તઓ અને મYટ�િમBડયાના 

સાધનોના નrનૂા / વ01ઓુનો િવકાસ   

• િવિવધ આપાતકાલીન સેવાઓ [વી ક� 

@ચBક�સા, પોલીસ, સેના અને અeય 

$શાસક િવભાગો વ©ચે અસરકારક 

સવંાદ માટ� નવીનતમ સશંોિધત યiં. 

• વાહનોની અવરજવર, 0થળાતંર અને 

આપાતકાલીન પBર�0થતીઓ વગેર� 
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સબંિંધત માBહતી આપવા માટ� ]જઓ 

0ટ�શનર� સેટ�લાઈટનો ઉપયોગ. 

• કાય;રત વાહન 4યવહાર અને  સચંાર 

માZયમને વ9 ુ કાય;�મ બનાવવાની 

�પર�ખા. 

• 4ય��તઓને જોડવા માટ� આ9િુનક 

$�યાયન ત��નક� ના  ઉપયોગ માટ�ની 

આ9િુનક $��ુ�તઓ 

{  (|) E_~H2 0
1 H}+
.2.~+2 P+F2 /  

   ( `3) 9�)*:�+ 
A#
� :
4�=*  

(A) Digital and technological solution/ 

(B) Mathematical modeling   

 (|)  Bડ]જટલ ટ�કનોલો�ની આપણા 

�વનના દર�ક �ેi પર સાર� એવી અસર છે. 

િશ�ણ, સશંોધન, 4યવસાય અને વા@ણ^ય 

$�યાયન, �રુ�ા અન ે સલામતી, દવાઓ 

તથા સામા]જક�કરણ [વા �ેiોમા ં 

Bડ]જટલાઈઝેશન તરફના $યાણના આવા 

અગ@ણત િનર��ણો જોવા મળે છે. Bડ]જટલ 

ટ�કનોલો�એ કાયsને સરળતા અને ઝડપ 

આપી �વનને સરળ બનાવી દ�9ુ ં છે. તેના 

0વયસંચંાલન ના કારણે માનવીય ¹મ અને  

સમય નો બચાવ થાય છે. તેના કારણે 

રોજગાર�ની ઘણી તકો પણ સl;ઇ  છે. 

આ પેટા િવષય <તગ;ત િવcાથdઓ Bડ]જટલ  

ટ�કનોલો�ના િવકાસ )ારા રોજબરોજની 

સમ0યાઓના ઉક�લ માટ� નવીન િવચારો 

દશા;વ,ે r�ુક�લ rqુાઓ માટ�ના ં કામચલાઉ 

ઉક�લો દશા;વે [થી આ rqુાઓને વ9 ુ સાર� 

ર�તે અથવા ટ�કનોલો�ની મદદથી ઉક�લી 

શક�. આ ત��નક� ઉપાયો એ સાદા મોબાઇલ 

ના ઉપયોગ અથવા સોºટવેર આધાBરત 

અથવા તો માBહતીસભર ઉક�લ યોજનાઓ હોઇ 

શક�. એ%ુ ં માનવામા ં આવે છે ક� Bડ]જટલ 

ટ�કનોલો� આપણને લાબંા ગાળાની 

િવકાસા�મક યોજનાઓને િસª કરવામા ં

ઉપયોગી થશ.ે તેથી બાળકોને માનવીય 

સમાજ )ારા અ,ભુવાતી િવિવધ r�ુક�લીઓના 

લાબંા ગાળાના Bડ]જટલ વપરાશ તેમજ 

ટ�કનોલો� ઉપાયો <ગેના ંિવચારો કરવા માટ� 

$ો�સાBહત કરવા જોઇએ. 

આ પેટા િવભાગ <તગ;ત $દશ;ન / મોડ�લ 

નીચે આપેલા rqુા સબિંધત હોઈ શક�. 

                                                                

• િશ�ણની �ણુવ(ા �ધુારણા માટ� 

Bડ]જટલ  ટ�કનોલો�નો ઉપયોગ. 

• શૈ�@ણક અ@ભ4ય��તની વષs �ધુી 

lળવણી અને તે, ુ ં કારBકદ» માગ;દશ;ન 

અને સલાહ માટ� િવ�લેષણ. 

• બહોળા $માણમા ંથતા રોગોનો અટકાવ,  

તથા �વનશૈલી આધાBરત માદંગી 

વગેર� માટ� Bડ]જટલ ટ�કનોલો�નો 

ઉપયોગ. 

• 0વ©છ ભારત યોજના ના અમલ તથા 

અeય 0વ©છ અને 
ુદરતી બાબતોના 

અસરકારક િનર��ણ માટ� $ોધો@ગક�નો 

ઉપયોગ 
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• સાયબર pમુલા અન ે ઓનલાઇન 

$ાયવસેી માટ�ની બચાવ $��ુ�તઓ. 

• Bડ]જટલ ભારત યોજના અને અeય 

લાભોને $ા{ત કરવા અને તે �ધુી 

પહ�ચવા માટ�ની પહ�લ <ગે લોક 

l�િૃત, િશ@�ત 4ય��તઓ )ારા સરળ 

Bડ]જટલ _ાe[�શન (લેવડ – દ�વડ) 

માટ� $ોધૌ@ગક�નો ઉપયોગ. 

• વૈ*ાિનક અને ગા@ણિતક િવચાર અને 

સકંYપનાઓ ના અસરકારક અને સ�મ 

$�યાયન માટ�  $ોધો@ગક�નો ઉપયોગ. 

• આપાતકાલીન પBર�0થિતમા ંઅ4યવ0થા 

અને rુઝંવણ સમયે ઉ(મ માBહતી અને 

lહ�ર સબંોધન $ણાલી માટ�  

$ોધૌ@ગક�નો ઉપયોગ. 

• શૈ�@ણક સાધન તર�ક� અને િવ*ાન- 

ગ@ણતમા ં ½મ(Simulation) માટ�  

$ોધૌ@ગક�નો ઉપયોગ. 

• માBહતી અને $�યાયન ત��નક� મા ં

અeય િવકાસ પામતા �ેiો. 

 

( `3)  9�)*:�+ 
A B
� :
4�=* 

ગા@ણિતક નrનૂાઓ એ વા0તિવક ઉપકરણો 

અને સકંYપનાઓની વત;8 ૂ�ંની ગા@ણિતક 

gjAટએ રwૂઆત છે. આ પેટા િવભાગનો r�ુય 

ઉqે�ય ગા@ણિતક �યુોજનમા ં સમ0યાઓ અન ે

પBર�0થિતઓ ને ક�વી ર�તે ગોઠવી શકાય અને 

ગ@ણત ના િવચારો / િસªાતંોનો ઉપયોગ કર� 

તેનો ઉક�લ લાવી શકાય તે <ગે શાળાના 

બાળકોમા ં  l�િૃત લાવવાનો છે. આનાથી 

તેમન ે $
ૃિત તેમજ $ા
ૃિતક ઘટનાઓન ે

સમજવામા ંતથા  સામા]જક પડકારોના ઉક�લો 

શોધવામા ંગ@ણતની xિૂમકા સમજવામા ં પણ 

મદદ મળશે. 

આ પેટા િવષયવ01નુા નrનૂા નીચે rજુબ 

હોઇ શક�:- 

• ખેતી, ઉl;, 0વા0�ય, અવકાશી ઉl;, 

પયા;વરણીય 0વા0�ય, ઉcોગ, 

$�યાયન, િશ�ણ વગેર� [વા �ેiો પર 

ગા@ણિતક $યોગોથી થતી બહોળ� 

અસરો. 

• $યોગોની આપ-લે કરવા માટ�ના એવા 

અસરકારક અને સ�મ ર0તાઓ [ 

ગા@ણિતક િવચારોમા ંyાિંત લાવ.ે 

• ગ@ણતમા ં પBર@ચત હક�કત અને 

સશંોધન માટ� ઓછા ખચા;ળ િનદશ;ન. 

• િવ*ાન તબીબ, મનોિવ*ાન, સમા]જક 

િવ*ાન વગેર� [વા ં િવષયો પર 

ગા@ણિતક િવચારની અસર. 

• આિથ|ક િવકાસ, સા�રતા, 
ુપોષણ અને 

ગર�બી િનવારણમા ંગ@ણત,ુ ંયોગદાન. 

• દ¾ િનક �વનના ં  $�ો / પયા;વરણ 

સબંધંી $�ોના િનવારણમા ં ગા@ણિતક 

િવચારો. 

• 9મૂક�1 ુ (v ૂછંBડયો તારો), ઉYકા અન ે

અeય નાના ં  ¬હોની પBર½મણ ક�ા 

<ગે આગાહ� કરતા ગા@ણિતક 

નrનૂાઓ. 
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• §િવક આતકં / મહામાર� સમયે 

માનવlિતમા ંરોગો ક�વી ર�તે ફ�લાય છે 

તે દશા;વતા ગા@ણિતક  નrનૂાઓ. 

• �ªુોની િવનાશક અસરો અને પરમા8ુ ં

ધડાકાની ઘાતક અસરો <ગે આગાહ� 

કરતા ગા@ણિતક નrનૂા. 

• જમીનની સપાટ�ની $
ૃિત / હવામાન 

અને %�ૃોના $કારોના આધાર� જગંલમા ં

ફ�લાતી આગ દશા;વ1 ુ ંગા@ણિતક સાધન. 

• ક�eસરના ઉપચારમા ં �ધુારા માટ� / 

ઘાવ ભરવા માટ� / પેશીિનમા;ણ માટ� / 

¿ખના પડદાની fુઝ માટ� ગા@ણિતક  

સાધનો અને ક�{�ટુરનો ઉપયોગ. 

• પBરવહન અને શેરબlર <ગે,ુ ં વણ;ન 

કરતા ગા@ણિતક નrનૂા.  

• ભિવAયમા ં વધતી વ0તી અને વધતી 

વ0તીની અસર દશા;વતા ગા@ણિતક 

સાધનો. 

• હવામાન ફ�રફાર / n લોબલ વોિમÀગની 

અસર દશા;વતા ગા@ણિતક સાધનો.  


