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��તાવના : બધા બાળકો 
ુદરતી ર�તે 

શીખવા માટ� ત�પર અને સ�મ હોય છે. 

બાળકો સહજ ર�તે શીખતા હોય છે.  અને 

તેઓ પોતાની $%િૃ( )ારા જ *ાન મેળવે છે.  

બાળકો પોતાની આસપાસ,ુ ં વાતાવરણ, 

$
ૃિ(, વ01ઓુ અને લોકો સાથેના ં પર0પર 

4યવહાર અને ભાષા )ારા ઘ8ુ ં બ9 ુ શીખતા 

હોય છે. તેઓ નવા િવચારોને તેમના પદાથ; 

અને $%િૃ(ઓ <ગેના અગાઉના ં *ાન અને 

િવચારો સાથે જોડ� પોતાના *ાનમા ં વધારો 

કર� છે. 

  િવ*ાન અને ગ@ણતમા ં રચના�મકતા 

અને આિવAકાBરકતાને $ો�સાBહત કરવા માટ� 

(NCF- 2005) મા ં $%િૃ(ઓ, $યોગો અને 

તકિનક� મોડEFુસને મહ�વ આપવામા ંઆવેલ 

છે. તે િવિવધ માGયમોના $સારણ Hમક� 

શાળા, તાIકુો, JજFલો, રાKય અને રાAL�ય 

ક�ાએ િવ*ાન, ગ@ણત અને પયાNવરણ 

$દશNનના આયોજન )ારા િવિવધ $કારની 

$%િૃ(ઓના અમલીકરણને પણ $ો�સાBહત 

કર� છે. રાAL�ય શૈ�@ણક સશંોધન અને 

તાલીમ પBરષદ (NCERT New, Delhi) દર 

વષP િવQાથRઓ, િશ�કો અને સામાSય 

લોકોમા ં િવ*ાન, ગ@ણત અને પયાNવરણ 

િશ�ણની લોકિ$યતા વધારવા માટ� 

JNNSMEE (Jawaharlal Nehru National 

Science Mathematics and Environment  

Exhibition) ,ુ ં આયોજન કર� છે. રાAL�ય 

િવ*ાન $દશNન રાKયો, ક�ST શાિસત $દ�શો 

અને અSય સ0ંથાઓ )ારા JજFલા ક�ાએ, 

ઝોન ક�ાએ, �ેVીય ક�ાએ તેમજ રાKય 

ક�ાએ અગાઉના વષP ઓયોJજત થયેલ 

$દશNનો,ુ ં સમSવય છે. તમામ રાKયો અને 

ક�ST શાિસત $દ�શો, ક�STીય િવQાલય સગંઠન,  

નવોદય િવQાલય સિમિત, પરમા8ુ ં ઉXN 

િવભાગના  ક�STીય િવQાલયો, CBSE સાથે 

સલંYન 0વ િનભNર શાળાઓ તથા િવભાગીય 

િશ�ણ સ0ંથાઓ )ારા $મા@ણત બZુઉ[ેશીય 

શાળાઓના પસદં થયેલા ન\નૂાઓ રાAL�ય 

ક�ાના આ $દશNનમા ં  ભાગ લે છે. છેFલા 

ઘણા વષ;ની Hમ આ વષP ૨૦૨૦-૨૧મા ંપણ 

CRC, BRC અને JજFલા ક�ાથી રાKય 

ક�ાએ ગ@ણત િવ*ાન $દશNન યોXશે. 

નવેbબર ૨૦૨૧મા ં  યોXનાર (JNNSMEE) 

ની તૈયાર�,ુ ંઆ $થમ ચરણ છે. 

$દશNનના \cુય હ�1ઓુ આ $માણે છે. 

• બાળકોને પોતાની 0વાભાિવક d*ાસા 

અને રચના�મકતા માટ� એક માGયમ 

�જુરાત શૈ��ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ, ગાધંીનગર 
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ઉપલfધ કર%ુ ં Kયા ં તેઓ પોતાની 

*ાન િપપાસા માટ� શોધખોળ કર� શક�.  

• બાળકોની આgુ બાgુ થઈ રહ�લી 

ગિત-િવિધઓમા ં િવ*ાનની અ,iુિૂત 

કરાવવી તથા ભૌિતક અને સામાJજક 

પયાNવરણથી શીખવાની $Bkયા જોડ� 

*ાન $ાlત કરવા તથા િવિવધ 

સમ0યાઓના સમાધાન માટ� $ેBરત 

કરવા.ં 

• આ�મિનભNરતા, સામાJજક તથા આિથmક 

પયાNવરણ િવકાસના ં લnયની $ાolત 

માટ� િવ*ાન અને તકિનક�ના ંિવકાસને 

એક મહ�વના સાધન તર�ક� ભાર 

આપવો. 

• િવ*ાન અને તકિનક�નો િવકાસ ક�વી 

ર�તે થયો છે તે,ુ ં િવpલેષણ કર%ુ ં

તથા તેના પરની િવિવધ 4યqrતઓ, 

સ0ં
ૃિતઓ અને સમાજની અસરો 

જોવી. 

• ખેતી, ખાતર, ખોરાક ઉ�પાદન $Bkયા, 

બાયો ટ�કનોલોd, $sૂષણ\rુત ઉXN, 

માBહતી અને આદાન $દાન 

ટ�કનોલોd, આપિ( 4યવ0થાપન, 

પBરવહન, ખગોળ િવ*ાન, રમતો અને 

ખેલ
દૂ તથા વાતાવરણમા ં

પBરવતNનની સમ0યાઓનો સામનો 

વગેર� Hવા �ેVોમા ં નવા ઉપાયો 

શોધવામા ં િવ*ાન અને ગ@ણતની 

iિૂમકાની $શસંા અને સરાહના કરવી. 

• બાળકોને પયાNવરણીય સબધંી 

સમ0યાઓ $�યે Xtતૃ કરવા અને 

તેમની જuBરયાતો ઓછ� કરવા તથા 

તેમને િવિવધ રચના�મક $%િૃ(ઓ 

માટ�  $ેBરત કરવા.ં 

બાળકો 
ુદરતી ર�તે જ તેમના 

પયાNવરણના ં$vો સદંભP d*ાw ુઅને 

રચના�મક હોય છે. જો આજના 

બાળકો સમ0યાનો સામનો કરવા, 

સમ0યા ઉક�લવા અને નવા િવચારોના 

સxનમા ં સતત 4ય0ત રહ� તો આપણે 

આપણા ં બાળકોને આવતીકાલના  

પડકારો માટ� તૈયાર કર� શક�એ. 

  માનવXતે તેના િવકાસ, wખુ 

wિુવધા સલામતી અને મહ�વકા�ંા 

માટ�  sુિનયાના મયાNBદત yોતો પર 

zAુકળ દબાણ લાદ� zAુકળ 

અસમાનતા અને yોતો,ુ ં @બન જuર� 

શોષણ ક{ુN છે. તેને પBરણામે yોતોનો 

ઉપયોગ ટકાઉ ર|ો નથી. સ{ંrુત 

રાAL સઘં ‘Global Resource Out 

look 2019 $માણે ૧૯૭૦ થી 

yોતોનો િવ�મા ં Vણ ગણો િનકાલ 

થયેલ છે. અધા1 ુ અને ખનીજનો 

ઉપયોગ અને ૪૫% અqpમ બળતણના ં

વધારાથી પાચંગણો િનકાલ વધશે. તે 

જ ર�તે �બૂ જ અગ�યના yોત એવા 

�Gુધ પાણીની પણ િવ�4યાપી તી� 

તાણ ઉભી થશે. સ{ંrુત િવ� સઘં 
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પાણી િવકાસ અહ�વાલ ૨૦૧૯ $માણે 

૨ અબજ લોકો પાણીની તગંી અને ૪  

અબજ લોકો વષNમા ં ૧  મBહનો 

પાણીની તી� અછતનો અ,ભુવ 

કરશે. પાણીની તાતી જuBરયાત, માગં 

ઉભી કરવા પાણીનો મયાNBદત yોત 

તર�ક� ઉપયોગ કરવો પડશે. િવ� 

િવકાસ અને પાણીની જuBરયાત 

વ�ચેના જBટલ સબંધં માટ� આબોહવા 

બદલાવ અને �િવક ઉXN િવ0તારવી 

પડશે. એ સાચી વાત છે ક�- “જળ એ 

જ dવન છે”  તેથી સૌની જવાબદાર� 

બને છે ક� આ અગ�યના yોતની 

Xળવણી અને સરં�ણ કર�. પાણી 

અને આરોYય – 0વ�છતાની 

જuBરયાતને Gયાનમા ં રાખી ભારત 

સરકાર� આ �ેVમા ં સા�ુ એ% ુ રોકાણ 

વધા{ુN છે. 

  આપણે સૌ Xણીએ છ�એ ક� 

આH િવ� H સમ0યાઓનો સામનો 

કર� ર� ુછે તે માV કોઈ શહ�ર, રાKય 

ક� દ�શ zરૂતી મયાNBદત નથી, તેનાથી 

વ9 ુ આ બધી વૈિ�ક સમ0યાઓ છે. 

અને આ સમ0યાના સમાધાન માટ� 

િવ�ના બધા દ�શોએ સગંઠનથી  સાથે 

કામ કરવાની જuર છે. િવ�ની 

સમ0યાના ઉક�લ માટ� લોકો અને 

z�ૃવીની શાિંત  અને સ\�ૃ� આH અને 

ભિવAયમા ંલાવવા માટ� સ{ંrુત રાAL 

સઘંના બધા જ સ�યોએ ટકાઉ 

િવકાસનો ૨૦૩૦ની કાયNw@ૂચ Hમા ં૧૭ 

િવિવધ ટકાઉ િવકાસના લnય 

@બ�sુઓની સાથે સાથે ૧૬૯ Gયેયોને 

પણ સાકંળેલ છે તે 0વીકા{ુN છે.  

  $
ૃિત અને િવ�ની શોધ અને 

સમજણ માટ� િવ*ાન અને ગ@ણત એ 

શqrતશાળ� સાધન છે. સમાજ H 

સમ0યાઓનો સામનો કર� છે તેના 

િનવારણમા ં િવ*ાન અને ગ@ણતે પણ 

મહ�વની iિૂમકા ભજવી છે. અને એક 

મહ�વના સાધન તર�ક� સામાJજક, 

આિથmક િવકાસ, 0વિનભNરતાના લnયને 

$ાlત કર�લ છે. આ શqrતશાળ� 

સાધનોને ઓળખી અને $ો�સાBહત 

કર�એ  Hથી સમાજ H સમ0યાઓનો 

સામનો કર� રહ� છે. તેમાથંી બહાર 

આવી સારા ભિવAય િનમાNણમા ંિવ*ાન 

અને ટ�કનોલોd સમાધાન તરફ દોર� 

Xય. Hના િવષય વ01 ુ માટ� 

રાKયક�ાએ બાળકો માટ�નો 

રાKયક�ાના િવ*ાન, ગ@ણત અને 

પયાNવરણ $દશNન (SLSMEE) 

૨૦૨૦-૨૧ દરbયાન તકિનક� અને 

રમકડા તર�ક� પસદં થ{ુ.ં 

  સાત�યzણૂN િવકાસનો અથN એ 

છે ક� ભાિવ પેઢ�ની જuBરયાતો સાથે 

સમાધાન કયાN વગર વતNમાનની 

જuBરયાતો  સતંોષાય તેનો અથN તે 
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નથી ક� આપણે અિવરત તેનો ઉપયોગ 

કયાN કર� ભાિવ પેઢ� માટ� તેમના 

zરૂ1 ુ ંપણ ના છોડ�એ.  

  ભારત સરકારના \cુય 

કાયNkમો  Hવાક� -  મહા�મા ગાધંી 

�ાbય રોજગાર  અિધિનયમન કાયદો 

(MGNREGA)  $ધાનમVંી જનધન 

યોજના  (PMJDY), $ધાનમVંી જન 

આરોYય યોજના (આ{Aુયમાન ભારત 

યોજના) કૌશFય િવકાસ, 0વ�છ 

ભારત અ@ભયાન (Clean India 

Campaign) $ધાનમVંી ઉ�જવલા 

યોજના, બેટ� બચાવો બેટ� પઢાવો 

(Save the girl child – Educate the 

girl child) Hવા  મહ�વના લnયોને 

$ાlત કરવાના આ ક�ટલાક પગલા છે. 

  િવષય અને પેટા િવષય એ 

0પAટ કર� છે ક� SLSMEE – ૨૦૨૦ – 

૨૧ એ $�ય� અથવા અ$�ય� ર�તે 

રાALસઘેં $િતપાBદત કર�લા સાત�ય 

zણૂN િવકાસ પર ભાર આપે છે. 

  આ સદંભNમા ં એવી કFપના છે 

ક� બાળકો અને િશ�કો િવ�ના ંસાત�ય 

zણૂN િવકાસ માટ� િવ*ાન અને 

તકિનક�ના બધાજ પાસાઓ,ુ ં

િવpલેષણ કર�. આ િશ�કો અને 

િવQાથRઓને વૈ*ાિનક અને ગા@ણિતક 

િવચારો અને ન\નૂા િનમાNણ કરવા 

િવિવધ સમ0યા સબંિંધત $દશNન 

કરવા સ�મ બનાવશે. આ સદંભNમા ં

વૈ*ાિનક િવચારો કંઈક નાિવSયzણૂN 

િનમાNણ માટ� સાદ� તકિનક� િનમાNણ 

કર� / સાધનોની નવી જuBરયાતો 

ઉભી કર�. િવ*ાન અને તકનીક�ના 

િવકાસમા ં વ0તીના નીચેના 0તર 

wધુીની ભાગીદાર�ને સ�મ બનાવે. 

િવ*ાન, ગ@ણત અને તકિનક�ની %�ૃ� 

થક� દ�શ માટ� નાિવSય zણૂN ઈકો – 

િસ0ટમ,ુ ં િનમાNણ કર�. એવા ક�ટલાક 

ઉદાહરણો ક� Hમા ંબાળકો અને તેમના 

િશ�કો ક�ટલીક યોજના િવશે િવચાર� ક� 

H નવીન હોય અને ભિવAયમા ં

અમલીકરણમા ં  \કૂાય તેવી હોય. 

મોટા ભાગે આવી ક�ટલીક યોજનાઓ 

ન\નૂા ક� $દશNન 0વuપે રgૂ કરવી 

શ� બનતી નથી. બધા 0તરના 

$દશNનના 4યવ0થાપકો િવQાથRઓને 

અને િશ�કોને આવી યોજનાઓની 

રgૂઆત અને ચચાN માટ� તક zરૂ� 

પાડ� છે. બાળકો અને િશ�કોએ િવ�મા ં

સારા ભિવAય માટ� �ા ં અને ક�વી 

નવી $Bkયાઓ, સશંોધન અને 

િવ*ાન, તકિનક� અને ગ@ણત 

િવકાસને ઓળખવો પડશે. િવ*ાન 

િવષયના �ેVમા ં એ જuર� છે ક� 

અGયયન – અGયાપન $Bkયામા ં

બાળકોમા ંઉ(ેજના અ,iુિૂત ઉભી કર� 

તેના માટ� અGયેતાને િવ*ાનની 
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સકંFપનાઓને નાિવSયzણૂN અ@ભગમો 

થક� શીખવામા ં 4ય0ત રાખે, ક� H 

તેના zણૂN િવકાસમા ં મદદuપ બને. 

રમકડા ં અથવા રમતો શાર�Bરક 

અથવા વા0તિવક 0વuપના 

શીખનારના િવ*ાન શીખવાના ં

મૈVીzણૂN સાધનો છે.  

  $ાચીન સમયથી રમકડાનંો 

રમવા માટ� થતો ઉપયોગ લાબંા 

સમયે તેમના *ાના�મક, મનોસાવેં@ગક 

�ેVને અસર કર� છે. સમયાતંર� 

રમકડાઓં,ુ ં 0વuપ અને રમકડા ં

બનાવવા વપરાતી વ01ઓુ િવકિસત 

થઈ, ખાસ કર�ને તકિનક�ના %�ૃ� - 

િવકાસ સાથે સાત�યzણૂN િવ*ાન 

શીખવામા ં રમકડાઓં,ુ ં મહ�વ વG{ુ.ં 

આ [�Aટએ બાળકો માટ� રાKયક�ાએ 

િવ*ાન, ગ@ણત અને પયાNવરણ 

$દશNન (SLSMEE) 2020-21 

તકિનક� અને રમકડાનેં \cુય િવષય 

તર�ક� પસદં કરવામા ંઆ4યો. 

4યqrતના િવિવધ કૌશFયો િવકસાવવા 

Hવા ક� સમ0યા ઉક�લ, સઘંષN,ુ ં

સમાધાન, અસરકારક કાયN વગેર�મા ં

રમકડાઓં અગ�યનો ભાગ ભજવે છે. 

આ બધા કૌશFયો તેમના ં dવનમા ં

અગ�યની iિૂમકા ભજવે છે. રમકડાઓ 

સxના�મકતાને અને કાFપિનકતાને 

અને \Fૂયોને પોષે છે, Hવા ક� સહકાર, 

ભાગીદાર�, અSય માટ� આદર. રમકડા ં

0વા0�ય, આરોYય, 0વ�છતા, સફાઇ 

Hવી બાબતો માટ� સxના�મક 

Xtિૃતમા ં અગ�યનો ભાગ ભજવે છે. 

િવ*ાનની સકંFપનાઓ માટ� રમકડા 

નો ઉપયોગ િવ*ાન T�Aટએ ઘટતા 

રહ�લા રસ ને Gયાનમા ંરાખીને સા$ંત 

સમયમા ંવ9 ુwસુગંત બને છે. 

એક તરફ પરંપરાગત રમકડા ં ક� H 

આ9િુનક સમયમા ં અGયેતા વ�ચે 

પોતા,ુ ંઅq0ત�વ ટકાવવા સઘંષN કર� 

ર|ા છે, િવ*ાનની નાિવSયzણૂN 

ર�તમા ંએક સાધનના ંઉપયોગ તર�ક� 

અવગણવામા ંઆવી શક�. 

બીd બાgુ િવકાસતી તકિનક�ક� H 

ચોમેર નવા રમકડાની રચના, $ાlય 

રમકડામા ં wધુારો, Ilુત રમકડાઓંને 

zનુઃ dવતં કરવા ઇકો �Sડલી 

સામ�ીથી બનેલા અને િવ*ાન 

શીખવાના ં ઉપયોગ માટ� જuર� 

શ�તાઓને જોવામા ંઆવે છે. 
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આ સદંભNમા,ં િવQાથRઓને િશ�કોએ 

િવ*ાન શીખવવામા ં તકિનક� પાસા,ુ ં

અને રમકડા,ં ુ ંિવpલેષણ કર%ુ ંપડશે. 

આ બ9 ુ િશ�ક અને િવQાથRઓને 

િવિવધ સમ0યાઓ sૂર કરવા 

રમકડાઓ, ન\નૂાઓ, $દશNન તૈયાર 

કરવા માટ�, િવિવધ િવચાર પેદા કરવા 

સ�મ બનાવે. 

એવા ક�ટલાક પBરબળો ક� Hમા ંબાળકો 

અને તેમના િશ�કો ક�ટલીક {qુrતઓ 

િવચાર� ક� H નવી અને ભિવAયમા ં

અમલમા ં \કૂાય તેવી હોય. ઘણીવાર 

આવી ક�ટલીક {qુrતઓ વતNમાનમા ં

$દશNન 0વuપે રgૂ કરવી શ� હોતી 

નથી. $દશNનના 4યવ0થાપકો દર�ક 

0તર� આવી {qુrતઓ ની રgૂઆત અને 

ચચાN માટ� વતNમાનમા ં િશ�કો અને 

િવQાથRઓ માટ� તક zરૂ� પાડ� છે. 

SLSMEE-૨૦૨૦-૨૧ અને 

JNNSMEE-૨૦૨૧, તકિનક� અને 

રમકડા,ં ુ ંિવષયવ01નુા લnયને $ાlત 

કરવાના ંપેટા િવષયો નીચે \જુબ છે. 

૧. ઇકો  �Sડલી સામ�ી 

૨. 0વા0�ય આરોYય અને 0વ�છતા 

૩. આદાન-$દાન થઈ શક� તે%ુ ં

સો¨ટવેર 

૪. ઐિતહાિસક િવકાસ 

૫. ગા@ણતીક ન\નૂાઓ 

ઉપરોrત પેટા-િવષયો wચૂક છે, 

િવQાથRઓ અSય કોઈ પેટા િવષય 

પસદં કર� શક� અને િવ*ાન, તકિનક 

અને રમકડાઓંને સામેલ કર�  મોડ�Fસ 

િવકસાવી શક�. 

૧. ઇકો  �Sડલી સામ�ી 

તકિનક� kાિંત અને પયાNવરણીય 

અધોગિત બનેં સાથે-સાથે થતી રહ� 

છે. 18મી સદ�ના ં ઉ(રાધNમા ં તકિનક� 

kાિંત એ ઓQો@ગક kાિંત તરફ દોર� 

ગ{ુ,ં H શuઆતમા ં પયાNવરણની 

અધોગિત,ુ ંકારણ બS{ુ.ં આપણે એવી 

તકિનક� શોધીએ છ�એ ક� H આપણને 

પયાNવરણની સમ0યામાથંી બહાર 

આવવા અને તેની અસરોમાથંી \rુત 

થવામા ંમદદuપ બને. 
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આH પયાNવરણ,ુ ં અધ:પતન અને 

અધોગિત અiતૂzવૂN ર�તે વધી રહ� છે 

ક� H 0થાયી અને તsુંર0ત dવન 

dવવામા ં \pુક�લuપ બને છે. માV 

માનવXિત જ નહ¬ પણ અSય dવો 

પર પણ તેની અસર વતાNય છે. હવા, 

પાણી અને જમીન િવિવધ ર�તે 

$sૂિષત થઈ ર|ા છે. જમીન પર 

કચરાના ં ઢગલા થઈ ર|ા છે, આ 

$sૂષણ િવિવધ �ેVોમાથંી Hવા ક� 

પBરવહન, ઉQોગ, 0થાિનક અને 

ખેતીમાથંી ઉદભવે છે.  


ુદરતી yોતો, ુ @બનટકાઉ અને વ9 ુ

શોષણ થઈ ર�ુ ં છે. આબોહવા 

બદલવાનો પડકાર આH આપણી 

સામે તા�કા@લક Gયાન પર આવે તે 

જuર� છે. 

જો આપણે ઉ�પાદન અને ઉ�પાદન 

$Bkયાઓમા ં ઇકો �Sડલી સામ�ીનો 

ઉપયોગ કર�એ તો ઉપરોrત િનદ િશત 

\[ુાઓ અને પડકારોને થોડ� ઘણે <શે 

sૂર કર� શક�એ. ઉદાહરણ તર�ક� 

ઇકો �Sડલી તકિનક� Hવી ક� યVંો અને 

કાચા માલનો ઉ�પાદન કરવામા ં

ઉપયોગ કર� શક�એ તો તે ઉ�પાદન 

વ9 ુઇકો �Sડલી બનશે. 

 આH સમયની માગં છે ક� ઇકો �Sડલી 

સામ�ીનો ઉપયોગ થાય, ઇકો �Sડલી 

સામ�ીના ઉપયોગના લાભ એ છે ક� 

તે માV પયાNવરણ,ુ ં અધ:પતન જ 

નહ¬ રોક� પણ આપણા dવન ધોરણ 

પર થતી નકારા�મક અસરોને sૂર 

કરશે. તેથી તકિનક� િવકાસ અને 

રમકડાના ં ઉપયોગમા ં ઇકો- �Sડલી 

સામ�ીના વપરાશને $ો�સાહન 

આપ%ુ ંજોઇએ. ઇકો- �Sડલી સામ�ીના 

ક�ટલાક ઉદાહરણો ક� H ન\નૂાને 

િવકસાવવા ઉપયોગમા ંલઈ શકાય તે 

નીચે આપેલ છે. આવા ન\નૂાઓ )ારા 

સમાજમા ં ઇકો- �Sડલી સામ�ી અને 

તેના લાભો થક� સમાજમા ં Xtિૃત 

લાવી શકાય. 

• િવિવધ 0વuપના ં વપરાયેલા કાગળો 

અને વતNમાનપVો Hવા ં ક� કા®ૂNન 

બો
્સ, વપરાયેલ z0ુતકો વગેર�નો 

રમકડાઓ અને ન\નૂાઓને 

િવકસાવવામા ંઉપયોગ કર� શકાય. 



 8

• વન0પિતજSય સામ�ી Hવી ક� 

wતુરાઉ કાપડ, શણ ઉ�પાદન અથવા 

અSય વન0પિતજSય ર�સાઓનો °ેAઠ 

ઉપયોગ તકિનક� અને રમકડાઓને 

4યાપક બનાવવા િવિવધ 0વuપની 

ઇકો �Sડલી સામ�ી તૈયાર થવી 

જોઈએ. 

• િવિવધ તકિનક� અને રમકડાને રgૂ 

કરવા વાસં, લાક±ુ,ં શેરડ� અને અSય 

વન0પિતજSય સામ�ીનો ન\નૂાઓ 

બનાવવા પાયા 0વuપે ઉપયોગ 

કરવો. 

• ધા1 ુસdવ-T4ય )ારા િવઘટન�મ ન 

હોવા છતા ં lલા�0ટકમાથંી બનેલી 

સામ�ી Hવી ક� પોલીિવનાઇલ 

rલોરાઇડ (પી.વી.સી.) અથવા 

પોલી0ટ�ન  ઉ�પાદન Hવા ક� થમ;કોલ 

સીટ વગેર�નો ઉપયોગ કરતા ં વ9 ુ

સારો િવકFપ છે. 

• િવિવધ તકિનક� અને રમકડાઓમા ં

ઇકો �Sડલી સામ�ીનો ઉપયોગ 

કરવાના ં ફાયદા બતાવવા માટ� ઇકો 

 �Sડલી સામ�ીનો ઉપયોગ કર�ને 

ન\નૂાઓનો પણ ઉપયોગ કર� શકાય 

છે. 

િવભાગ ૨ 0વા0�ય, આરોYય અને 

0વ�છતા 

આ પેટા િવભાગના \cુય હ�1ઓુ :- 

બાળકોમા ં આરોYય િવશે Xtિૃત 

લાવવી, શર�રના ંપોષણની જuBરયાત 

Xણવી, કોરોના Hવા રોગોથી બચવા 

અને અટકાવવાની નવી વૈ*ાિનક 

તકિનક� અને �િવક સશંોધન (બાયો 

મેBડકલ) શોધ કરવી. કોિવડ-19 

મહામાર�ના કટોકટ�ના ં સમયે 

માનવXતના ં પોષણની જuBરયાત 

અને 4યવ0થાપન માટ� નવીન િવચારો 

ને Xણવા. 

આ પેટા િવભાગ <તગNત 

$દશNન/ન\નૂા નીચે આપેલા \[ુા 

સબંિંધત હોઈ શક� છે. 

• શાર�Bરક માદંગી અને આરોYયને 

અસર કરતા ંપBરબળો 

• 0વ�છતા આરોYય પર ક�વી અસરો કર� 

છે, તેનો અ�યાસ 
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• રોગ $િતકારક શqrતમા ં વધારો કર� 

રોગો સામે ર�ણ કર� તેવો ખોરાક 

• �િવક અને અ�િવક કચરો પી.પી.ઇ. 

Bક³સ, સજRકલ માસના ં િનકાલ માટ� 

યોYય તકિનક� અને 0વ�છતા માટ�ની 

નવીન પ�િતઓ Xણવી 

• 0વ�છતા Xળવવા માટ� કચરાના 

યોYય િનકાલની 4યવ0થા ઉભી કરવી 

• �ાbય 0તર� 0વ�છતાની પ�િતઓમા ં

wધુારો લાવવો 

• ચેપી અને @બનચેપી રોગો, કોરોના 

વાયરસ પર અસર કરતા ં yોત અને 

કારણ દશNક પBરબળોનો સબંધં 

Xણવો 

• કોરોના વાયરસ, ફ�ફસા,ં ુ ં ઇSફ�rશન, 

ડ�SY{,ૂ મલેBરયા અને @ચકનtિુનયા 

Hવા ફ�લાતા રોગો પર િનયVંણના ં

ર0તા શોધવા 

• રોગના ં િવિવધ તબ´ા પર િનયVંણ 

માટ� િવિવધ એજSસીની iિૂમકાના 

બચાવ માટ�ના નવીન માપનો Xણવા 

(ચેપી રોગની સાકંળને તોડવા માટ�ની 

iિૂમકા) 

• દવાની પરંપરાગત પ�િતઓનો 

ઉપયોગ અને $દશNન 

• યોગ અને શાર�Bરક કસરતના ંઆરોYય 

માટ�ના ફાયદા માટ�, ુ ંિનદશNન  

• સમતોલ આહાર અને પોષણ�મ 

િવિવધ ખોરાકના ંમહ�વ,ુ ંિનદશNન 

• સવેંદનશીલ લોકોમા ં સામાdક <તર 

ની Xtિૃત લાવવા અને તેના ં

અમલીકરણમા ં પડતી \pુક�લીઓના ં

િનરાકરણ માટ� નવી પ�િતઓના ં

ર0તા શોધવા 

• પોષણ�મ ખેત પેદાશોના ંwધુારા માટ� 

dવિવકાસ શાyની iિૂમકા 

• જકંµડ અને ઓછ� tણુવ(ાવાળા 

ખોરાકની આપણા શર�ર પર થતી 

અસરો તથા તેને અટકાવવાના 

ઉપાયોના ં ન\નૂા અને $ોHrટ,ુ ં

િનદશNન 

• બાળકોમા ં અક0માત અને ઇXઓ 

Hવા જોખમો સામે સલામતીના ં

િનયમોની Xtિૃત લાવવા માટ� મોડલ 

અને $ોHrટ,ુ ંિનદશNન 
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• �ાbય અને શહ�ર� િવ0તારમા ં દર�ક 

Xિત માટ� તબીબી સહાય અને 

wિુવધાઓ zરૂ� પાડવી 

• આરોYય માટ�ની કાળd અને $ાlય 

સહાયનો ઉપયોગ કરવા માટ� 

સવેંદનશીલ લોકોમા ંXtિૃત લાવવી 

• 0વા0�ય પર ન¶ધપાV અસર કરતા ં

હોય તેવા કાયNkમો Hવા ક� ‘0વ�છ 

ભારત અ@ભયાન’ , ‘રાAL�ય રrતિપત 

િનવારણ’ કાયNkમના અસરકારક 

અમલીકરણ માટ� નાિવSયzણૂN િવચારો 

• ભારતને વૈિ�ક અથNતVંનો મોટો ભાગ 

બનાવવા માટ� ‘આ�મિનભNર ભારત’ 

Hવી યોજનાઓના અસરકારક 

અમલીકરણ માટ� નવીન િવચારો 

• બાયોમેBડકલ �ેVમા ં*ાન અને સમજ 

આધાBરત નવા વૈ*ાિનક, તકિનક� 

સાધનોનો િવકાસ 

• gુદ� gુદ� તબીબી પ�િતઓ Hવી ક� 

પરંપરાગત, આ9િુનક હોિમયોપેથી 

અને આ{વુPBદકમા ં Xણીતી બાબતો 

અને સશંોધનોના ંતારણો,ુ ંિનદશNન 

• સારા અને નરસા આરોYય પર 

સશંોિધત dવનપ�િત અને Xણીતી 

બાબતો 

• gુદા gુદા રોગો માટ� $ાlય સામાSય 

રોગ િનરોધક ઉપાયો અને 

રસીકરણના ફાયદા 

• 
ુ®ંુબ િનયોજન કFયાણ માટ�ના ંયોYય 

ઉપાયો 

• ઓછા ખચP રોગ $િતકારક શqrત 

વધારતા ખોરાકો શોધવા 

• તબીબી સેવા માટ� ઓછા ખચN વાળા 

િનદાના�મક અને ઉપચારા�મક સાધનો 

• ખેતી અને 0વા0�ય માટ�ના ંન\નૂાઓ 

• 0વા0�ય પર અસર કરતા ં પદાથ; 

Hવા ક� ખાતરો, જ1ંનુાશકો, 

હોમ;Sસના ં રાસાય@ણક અવશેષો અને 

ખાQ રંગકોના ંન\નૂા,ુ ંિનદશNન 

• કોરોનાથી બચવા શાર�Bરક 

ખોડખાપંણવાળા 4યqrતઓ માટ� નવા 

તબીબી િનદાના�મક અને 

ઉપચારા�મક સાધનો 
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• કોરોનાના ં િનયVંણ માટ� િવિવધ 

એજSસીઓની iિૂમકાઓ અને ઉપાયો 

િવભાગ ૩ આદાન-$દાન કર� શકાય 

તે%ુ ંસો¨ટવેર (ઇSટર��rટવ સો¨ટવેર) 

ઇSટર��rટવ સો¨ટવેર, તેના ં ઉપયોગ 

કરનાર અને યVં બનેંની વ�ચે સીધા 

સવંાદની તક આપે છે. Kયાર� આપણે 

રમકડાઓ સાથે 4યવહાર કર�એ છ�એ, 

�યાર� યVં રમકડાઓનો સદંભN લે છે. 

આ િવષયવ01નુો \cુય હ�1 ુએ છે ક� 

બાળકો અને િશ�કો સો¨ટવેરનો 

ઉપયોગ કર� રમકડાઓ,ુ ં નકશીકામ 

કર� તેના ઉ�પાદનમા ં જોડાયેલા રહ�. 

$ોQો@ગક િવ*ાન આપણને નવી 

રમતો અને રમકડાના નકશી કામ 

માટ� *ાન z�ંુૂ પાડ� છે 

બીd બાgુ આ િવષયવ01મુા ં

રમકડાના ં નrશીકામ અને િવકાસનો 

સમાવેશ થઇ શક� છે. ટોય $ો�ામ એ 

એક નાનો કોbl{ટુર $ો�ામ છે. ક� 

Hનો શૈ�@ણક હ�1થુી ઉપયોગ થાય છે. 

ટોય $ો�ામ મોટ�ભાગે 4યવહા�ુ હોય 

છે છતા ં પણ તેના cયાલો,ુ ં

અમલીકરણ 4યવહારદ� $ો�ામ માટ� 

ઉપયોગી થઇ શક� છે. ક�ટલાક ટોય 

$ો�ામને િનિ¸ત સમ0યા નડ� છે 

Hમક� kિમક (n) મા ં પદની ગણતર� 

કરવી, �)ઘાત સમીકરણ ,ુ ં વગN\ળૂ 

શોધ%ુ ં અને અિવભાKય સcંયાઓ 

શોધવી. ટોય $ો�ાbસ નવા $ો�ામ 

અમલીકરણ માટ� અને બધી 

ભાષાઓની વા� રચના તથા સ*ંા 

પ�િતઓની ચકાસણી માટ� ઉપયોગી 

છે. 

રમકડાનંો ઉપયોગ બાળકોને િવિવધ 

કૌશFયો Hવાક� સમ0યા ઉક�લ, 

સxના�મકતા, ભાવા�મકતા અને 

સામાJજક િવકાસ શીખવામા ં મદદuપ 

થઈ શક� છે. તે ફાઈન અને �ોસ 

સાયકો મોટર 0ક�Fસ  ( fine and 

gross psychomotor skills) ના ં

િવકાસમા ં મદદ કર� છે. ટ�કનોલોd 

સાચેજ રમકડાઓને બદલી નાખે છે. 

20 વષN પહ�લા આપણામાનંા ઘણા 

લોકો આજના $ાlય રમકડા ં િવશે 

િવચાર પણ કર� શકતા ંન હતા. આH 

મોટાભાગના ં Bડઝાઇનરો (નકશીકારો) 

પોતાની આવડતનો ઉપયોગ નવા 

રમકડા ં બનાવવા માટ� કર� ર|ા છે. 
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ક�ટલીક બાબતોમા ં તેઓ w@ૂચત અને 

આયોJજત અસલ ન\નૂાઓના ં \ળૂ 

ત�વોનો ઉપયોગ કર� છે.  

$સગંોપાત તેઓ ૩ ડ�(3D) િ$�SટÌગ 

ટ�કનોલોd પોતાના ં િવચારો સાથે 

ઉપયોગ કર� છે. (છતા ં પણ તેઓ 

�ાર�ક પરંપરાગત છબીઓ, કાતરો 

અને બીX સાધનોનો ઉપયોગ નવી 

વ01ઓુ બનાવવા માટ� કર� છે.) છતા ં

પણ િનAણાતં નrશીકાર પોતાના હાથ 

અને સો¨ટવેર બનેંનો ઉપયોગ કર� છે. 

સામાSય ર�તે િનAણાતં Bડઝાઇનર 

ન\નૂાઓની રચના Xહ�રાત સબંધંી 

$સગંો Hવાક� વેપાર $દશNન, 

$વાસન અને બીX બધા માટ� કર� છે. 

તેમના ં ન\નૂા બાળકોએ બનાવેલા 

ન\નૂા Hવા હોતા નથી. સો¨ટ 

ઓગPિનક અને મેકફારલેન 

રમકડાઓના વધાર� ઉ�પાદન માટ� 

ઇSHrશન મોFડ¬ગ પ�િતનો ઉપયોગ 

થાય છે. Hને આપણે મેકડોનFસ Hવી 

ર�0ટોરSટમા ંજોઈએ છ�એ. 

આH મોટાભાગના ટોય ડ�વલપર 

$ો�ામ LEGO પર આધાBરત હોય છે. 

૧૯૩૦ ના ંઅરસામા ં LEGO શfદ એ 

બે દાનીષ શfદ LEg  અને GOdt  

શfદો પરથી બનેલા છે. <�ેdમા ં

તેનો અથN ‘સા�ંુ રમો’ તેવો થાય છે. 

વષ; વરસ તે સવ;(મ શfદ તર�ક� 

ચાFયો. આજકાલ, તે િવ01તૃ 

માઇSડ0Lોbસ સBહત તમામ $કારની 

તકનીક� Bદશાઓમા ંઆગળ વG{ુ ંછે; 

$ો�ામેબલ Ïટો પર આધાBરત 

રોબોBટrસ, H \ળૂiતૂ ર�તે શૈ�@ણક 

હ�1ઓુ માટ� કFપના કરવામા ં આવી 

હતી, અને કbl{ટુર સહાિયત 

Bડઝાઇન (સીએડ�) ની નdક કંઈક. 

આ પેટા િવભાગ <તગNત મોડલ 

બનાવતી વખતે ઉદભવતા ક�³લાક 

ચો´સ $vો નીચે \જુબ છે. 

• Bડઝાઇિન�ગ $ોટોટાઇપ રમકડા ં માટ� 

ક�વા $કારના મોડલ¬ગ સો¨ટવેર 

વપરાય છે?  Solidworks, Catia, 

Onshape, Autodesk, Fusion, Sketch 

up, Rhino, Zbrush, Zbrush, 

Zbrushcore, T-splines ProE, Rapid 

form, Geo Magic, Rhino૩D, Alias, 

વગેર�  
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• 4યવસાિયક Bડઝાઈનર અને ઇજનેર 

)ારા ક�વા $કારના સો¨ટવેર વપરાય 

છે? (OR) LEgo મોડ�લ ની Bડઝાઇન 

અને રચના માટ� 4યાવસાિયક 

િશFપકાર ક�વી ર�તે કામ કર� છે? 

Ldraw OR (Ldraw standard), 

traditional CAD-Style System 

design tools, Maya for three-

dimension rendering, LeoCAD, 

MecaBricks LDD(LEGO Digital 

Designer), inventor,mudbox or 

some customized software. 

• Bડઝાઇન¬ગ ટોયઝ �ા ં િન�Fુક ®ુFસ 

$ાlય છે? 

           Tinker CAD ( બાળકો માટ� 

૩D Modling programme બનાવવા 

મદદ કર� છે.)    

    Fusion- ૩૬૦, Blender, Sketch 

up free, Mesh mixer, Tsplines Add-

on on your rhino software 

 

• એ%ુ ંકોઈ સો¨ટવેર છે ક� H મેશ ઉપર 

કામ કરવાની તક આપે અને તેને 

પોલી સરફ�સમા ં uપાતંર કર� 

$માણiતૂ ફોમPટ મા ંuપાતંર થઇ શક�. 

• િવ@ભß સો¨ટવેર વ�ચે �ુ ં તફાવત 

છે?  

• ટોઈઝ ÏSસLrશન મેS{અુલ ને 

Bડઝાઇન કરવા અને $કાિશત કરવા 

માટ� ક{ુ ંસો¨ટવેર વપરાય છે?  

• પેક�જ Bડઝાઇનર માટ� સામાSય ર�તે 

ક{ુ ંસો¨ટવેર વપરાય છે?  

• ટોઈઝ Bડઝાઈનર તર�ક� Zુ ં ક�વી ર�તે 

કામ કર� શ
ંુ?  

• એલ.ડ�.ડ�.(LDD) સો¨ટવેરમા ં

પીસીસ(pieces) ક�વી ર�તે ગિતમાન 

થાય છે? 

• નાના અને પોચી સામ�ીમાથંી 

$િત
ૃિત તૈયાર કરવા માટ� ક{ુ ં

સો¨ટવેર વપરાય છે? 

• િવડ�યો ગેમ બનાવવા માટ� ક{ુ ં ૩D 

મોડ@લ�ગ સો¨ટવેર વપરાય છે? 

• અસલ ન\નૂા,ુ ં પર��ણ ક�વી ર�તે 

થાય છે? 

• ટોય 0ટોર�ઝના ં સxન માટ� કયા 

સો¨ટવેર વપરાય છે? 
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• સવેંદનશીલ િમ° રમકડા ં બનાવવા 

સામાSય ર�તે ક{ુ ં સો¨ટવેર વપરાય 

છે? 

• માપન અને યાિંVક િવpલેષણ માટ� 

ક{ુ ંસો¨ટવેર છે? 

• ૩D મોડ@લ�ગ અને ૩D િ$�SટÌગ માટ� 

બાળકો વાપર� શક� તે%ુ ં સૌથી સા�ંુ 

સો¨ટવેર ક{ુ ંછે? 

• ઔQો@ગક Bડઝાઇન માટ� ક{ુ ંસો¨ટવેર 

વપરાય છે? 

• ગેમ બનાવવા માટ� ક{ુ ં3D મોડ@લ�ગ 

સો¨ટવેર સા�ંુ છે? શા માટ�? 

• ક{ ુ CAD સો¨ટવેર °ેAઠ સવNતો\ખુી 

$િતભાવાáં છે? 

• 2D ઇમેજમાથંી 3D મોડ�લ િવકસાવવા 

ક{ુ ંસો¨ટવેર વપરાય છે? 

 

 

૪ ઐિતહાિસક િવકાસ: 

રમત )ારા અGયયન એ 

બાળકોના િવકાસમા ં મહ�વનો ભાગ 

ભજવે છે. બાળકોના dવન જuર� 

gુદા gુદા ઘણા ં કૌશFયોના િવકાસ 

માટ� રમકડાઓંનો ઉપયોગ મદદuપ 

થઈ શક� છે. બાળકોની સમ0યા ઉક�લ 

અને સાવેં@ગક કૌશFયના િવકાસમા ં

પણ રમકડા ં મદદuપ થઈ શક� છે. 

ઉપરાતં, બાળકોની સxના�મકતા અને 

કFપનાશqrતને પોષણ z�ંુૂ પાડ� છે. 

 $ાચીન કાળથી ભારત દ�શમા ં

રમકડાઓં અq0ત�વ ધરાવે છે. 

પરંપરાગત ભારતીય રમકડાઓં  

સાદા અને વા0તિવક dવનના *ાનને 

સાથે જોડ� શકતા હતા. $ાlય સાBહ�ય 

દશાNવે છે ક� રમકડાઓં H તે સમય-

0થળની સ0ં
ૃિત અને સમાજને 

$િત@બ�@બત કર� છે. તેમજ શાર�Bરક 

અને માનિસક િવકાસમા ં મહ�વનો 

ભાગ ભજવે છે. અહ�વાલ પરથી 

Xણવા મâ{ુ ં છે ક� િસ�9 ુ નગરોના 

ખાસ ભાગોમાથંી મળ� આવેલા 

રમકડાઓં પરથી એ%ુ ં તારણ કાઢ� 

શકાય છે ક� રમત માટ� અલાયદ� 

જYયા ફાળવવામા ંઆવતી હતી. િસ�9 ુ

ખીણમાથંી મળ� આવેલ 
ુલ અવશેષો 

નો દશમો ભાગ રમતને લગતો હતો 

ક� Hમા ં રમત અને રમકડાનંા 

અવશેષો Hવા ક� પૈડાગાડ�, ãઘૂરો, 
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પાસો વગેર� મળ� આવેલ છે. 

iલૂાયેલા વારસાને zનુઃ dવતં કરવા 

ઘણા $યાસો ની જuBરયાત છે. 

આજની {વુા પેઢ�ને તેમના 

નાવીSયસભર રમકડાનેં $દિશmત કર� 

શક� તે માટ� તક zરૂ� પાડવાની �બૂ 

જ જuBરયાત છે. ઓQો@ગક એકમોમા ં

થઇ રહ�લ હાિનકારક ઉ�પાદનો તેમજ 

lલા0ટ�ક અને ઇલેrLોિનક રમકડાનંો 

ઉપયોગ ન કર�ને આવા હાિનકારક 

ઉ�પાદનો કચરાના <
ુશ માટ� 

Xtતૃતા લાવવાની જuBરયાત છે. 

આપણા સમાH �િવક રમકડાઓંના 

મહ�વ $�યે સવેંદનશીલ થવાની 

જuBરયાત છે. રોJજ�દા dવન સાથે 

સકંળાયેલ િવ*ાનને જોવા અને 

ઓળખવા માટ� દર�ક äમરના બાળકો 

રમકડાઓંનો ઉપયોગ કર� શક� છે. 

િવQાથRઓ બે $કારના રમકડાઓંની 

રચના કર� િવકસાવી શક� છે. 

 ૧. q0થર      ૨. ગિતમાન 

� q0થર રમકડા ંHવા ક� પતગં, ઢ¬ગલી, 

$ાણીઓ, પ�ીઓ વગેર�, ુ ં િનમાNણ 

માટ�, વાસં, ધા1,ુ કાગળ અથવા 

0થાિનક ક�ાએ ઉપલfધ સામ�ી )ારા 

કર� શકાય છે. 

� ગિતશીલ રમકડાઓંના $કારમા ં

ગિતમાન અથવા/અને Gવિન, $કાશ 

ઉ�પß કરતા રમકડાઓં Hવાક� ડમ�ુ, 

ભમરડો, @ગલોલ, ગિતમાન વાહનો, 

ઢ¬ગલીઓ, રોબોટ વગેર� બનાવી 

શકાય છે. આવા રમકડાઓંનો 

િવ*ાનની િવિવધ સકંFપનાઓ 

સમXવવા અને શૈ�@ણક સાધન 

તર�ક� ઉપયોગ થઇ શક� છે. 

િવQાથRઓ )ારા બાળપણમા ં રમેલા 

સાદા રમકડાઓને આધાર� અQતન 

વૈ*ાિનક રમકડા અથવા િવ*ાનના 

$ોHrટ,ુ ં િનમાNણ કર� શક� છે. આવા 

રમકડાઓંનો ઉપયોગ શૈ�@ણક સાધન 

તર�ક� *ાનની આપ-લે કરવા કર� 

શકાય છે. આ બાબતોનો બાળકોના 

સવાåગી િવકાસમા ંમહ�વનો ફાળો છે. 

૫ ગા@ણતીક ન\નૂાઓ  

ગા@ણતીક ન\નૂા િનમાNણ $Bkયા 

એટલે ભૌિતક પBરq0થિતનો યોYય 

શરતોને આધીન ગા@ણિતક 0વuપમા ં

િનuપણ કર%ુ.ં ભૌિતક પBરq0થિતમા ં
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સમ0યાના ભૌિતક T�Aટકોણની 

જuBરયાત છે, Hથી િવિવધ ગા@ણતીક 

સાધનો Hવા ક� ટકાવાર�, �ેVફળ, 

સપાટ�,ુ ં�ેVફળ, ઘનફળ , કામ અને 

સમય,   નફો - ખોટ,  િવચલન, 

સભંાવના, æકડાશાy વગેર�નો 

ઉપયોગ )ારા ઉક�લ મેળવી શકાય છે. 

આ બZુિવધ $Bkયા છે ક� H મહ(મ 

ચોકસાઇ, ન\નૂાની માSયતા, 

ગા@ણતીક ઉક�લ અને અમલીકરણ 

માટ� સમ0યાની ઓળખ, યોYય 

પસદંગી/રચના, માBહતી,ુ ં

એકVીકરણ, ચલોની સcંયા અને 

${qુrતઓ ન´� કરવી Hવી 

$Bkયાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ 

એક zનુરાવિતmત $Bkયા હોઈ શક� ક� 

Hમા ંઆપણે કાચા ન\નૂાથી શu કર�, 

સમ0યા ઉક�લ માટ� યોYય બને તે માટ� 

kમશઃ wધુારણા કર�ને <િતમ 0વuપ 

wધુી લઇ Xય છે. તેમજ સમ0યાની 

સમજ અને T�Aટકોણ મેળવવા સ�મ 

બનાવે છે. 

આ એક કળા છે કારણ ક� આમા ં

ન\નૂા માટ� gુદા-gુદા અ@ભગમ હોઈ 

શક�, તેમજ $
ૃિત અિનિ¸ત હોવાથી 

એ િવ*ાન પણ છે.  

ગા@ણતીક ન\નૂામા ં આપણે કોઈ 

$ાયો@ગક $%િૃ( કરતા નથી ક� q0થિત 

સાથે કોઈ સીધી આદાન-$દાનની 

$Bkયા કરતા નથી. Hવી ક� શર�ર 

િવ*ાનની Xણકાર� અથP શર�રમાથંી 

લોહ�નો ન\નૂો લેવો, છતા ં પણ 

આપણા ગા@ણતીક સાધનો વા0તિવક 

પBરq0થિતને $ગટ કર� છે. વધાર� 

ગિતવાળા કોbl{ટુર િવકાસ અને 

વા0તિવક dવનના િનર��ણ તથા 

સમ0યાઓના ઉ(ર Xણવા માટ�ની 

વધતી Jજ*ાસાએ લગભગ બધા ં

�ેVોમા ં ગા@ણતીક $િતuપની 

આવpયકતાની પBરકFપનાને વધાર� 

છે. 

આ પેટા િવભાગ <તગNત $દશNન 

મોડલ નીચે આપેલા \[ુા સબંિંધત 

હોઈ શક� છે:  

• આપણી રોજ¬દા dવનની ગા@ણતીક/ 

પયાNવરણને  લગતી િવિવધ સમ0યા 

િનવારણ માટ�ના ંન\નૂાઓ 
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• વાતાવરણ/ આબોહવાની  

ગિતશીલતા /હવામાનની આગાહ� 

દશાNવતા ં કbl{ટુર આધાBરત 

ગા@ણતીક ન\નૂા 

• i-ૂભૌિતકશાyના ંગા@ણતીક ન\નૂાઓ 

Hવા ક� z�ૃવી,ુ ં પBરkમણ અને 

પBરçમણ, લાબંામા ંલાબંો Bદવસ અને 

રાત તેમજ સરખા Bદવસ અને રાત   

• લã�ુહોની ક�ા, ખરતા તારા અને 

બીX અSય લã-ુ�હોની આગાહ� 

કરતા ંગા@ણતીક મોડ�લ  

• માનવXતમા ં �વ આતકં અને 

રોગચાળાની ઘટનાઓમા ં રોગ ક�વી 

ર�તે ફ�લાય છે તે દશાNવતા ગા@ણતીક 

મોડ�લ 

• {Gુધની હાિનકારક અસર, અ8 ુ

ધડાકાની આગાહ� કરતા ગા@ણતીક 

મોડ�લ 

• %�ૃના $કાર, મોસમ અને i0ૂતરની 

$%િૃ(ઓ પર જગંલની દાવાનળની 

િનભNરતા દશાNવવા માટ�ના ગા@ણતીક 

મોડ�લ 

• માનવતVંમા ં દવાઓની Bkયા, અસર 

દશાNવતા ગા@ણિતક મોડ�લ 

• èદય, મq0તAક, હાડકા, અSતઃyાવી 

�િંથઓના ગા@ણતીક મોડ�લ 

• માનવીય રોગોની કbl{ટુર  )ારા 

ઓળખ 

• બધં, નદ�, નહ�રના પાણી $વાહના 

ગા@ણતીક મોડ�લ 

• ક�Sસર @ચBક�સા, ઘાવ,ુ ં ભર%ુ ં અને 

પેશી સવંધNન માટ� ગા@ણતીક મોડ�લ 

અને કbl{ટુર િનuપણ 

• æતરકોષીય, �વ રાસાય@ણક 

$Bkયાઓ અને ચયાપચયમા ં થતા 

ફ�રફાર માટ�ના ગા@ણતીક મોડ�લ 

• LાBફક $વાહ/શેરબXરના િવકFપ 

માટ�ના ગા@ણતીક મોડ�લ 

• કbl{ટુરની િસ0ટમમા ં માBહતીનો 

સ�ંહ અને zનુઃ$ાolતની 

${qુrતઓનો અ�યાસ 

• માBહતી ફ�રફાર અને માBહતી 

4યવ0થાપન ${qુrતઓ દશાNવ1 ુ ં 

મોડલ  



 18

• æકડાશાyીય અને યાદo�છક 

સcંયાઓને લગતી સમ0યાઓ 

દશાNવતા ન\નૂાઓ 

• િવBડયો ગેમ િવકસાવવી 

• પાક ઉ�પાદન વધારવા માટ�ના 

ગા@ણતીક મોડ�લ   

• કાબNનચkના સ1ંલુન માટ�ના 

ગા@ણતીક ન\નૂાઓ 

• સામાJજક ક�ટકો Hવા ક� મધમાખીઓ, 

ઊધઈ વગેર� ક�વી ર�તે 0થાિનક 

માBહતીને સ
ુંલ અને કાયાN�મક 

પેટનNમા ં બદલાવીને સચંાર માટ� 

ઉપયોગ કર� છે તે દશાNવતા ગા@ણતીક 

મોડ�લ 

• $કાશીયત1ં ુ (ફાઇબર ઓlટ�ક)મા ં

મહ(મ તી�તા માટ�ના મોડલ 

• મગજમા ં િનયVંણો અને સચંાર 

$િતBkયાઓ ઉ�પß થતા ંઅ�યતં \ળૂ 

$vોના ગા@ણતીક ન\નૂા 

• શહ�ર� યોજના માટ� ગા@ણતીક 

ન\નૂાઓ 

• અિન�છનીય ભિવAયથી બચવા 

માટ�/િવિવધ 
ુદરતી અને અ
ુદરતી 

આ¨તોને સમજવા માટ� ગા@ણતીક 

ન\નૂાઓ 

• હવામાન પBરવતNન અને વૈિ�ક 

તાપમાનની અસર (Yલોબલ વોિમmગ) 

દશાNવતા ગા@ણતીક ન\નૂાઓ 

• ભિવAયમા ંદ�શ અને િવ�ની જનસcંયા 

દશાNવતા ગા@ણતીક મોડ�લ 

 

 

 

 

 


