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 બધા બાળકો વાભાિવક રીત ે શીખવા માટે ે રત હોય છે 
અને શીખવામા ંસ મ હોય છે. તેમના વારા ા ત ાન એ તમેની 
પોતાની વૃિ નુ ં પ રણામ છે. બાળકો આસપાસના લોકો અન ે
પયાવરણ સાથનેી યા િત યા વારા શીખ ેછે. તઓે નવા િવચારોન ે
તેમના વતમાન િવચારો સાથે જોડીને ાનનું િનમાણ કરે છે. 

 િવ ાન અન ેગિણતમા ંસજના મકતા, સંશોધના મકતા અન ે
નવીનતા માટનેા વલણન ે ઉ ે ત કરવા માટ,ે રા ીય અ યાસ મ 
ેમવક (NCF-2005) વૃિ ઓ, યોગો, તકનીકી મો યુલો વગેરે પર 

ભાર મૂકે છે. તે ચનેલોના િવશાળ િવ તરણ વારા િવિવધ વૃિ ઓના 
અમલીકરણન ે પણ ો સાિહત કર ે છે. જેમ ક ે 
શાળા/ લોક/તાલકુો/િજ લા/ દેશ/રા ય તરે ફીડર દશનો સાથ ે
શાળાના િવ ાથ ઓ માટે રા ીય તરે િવ ાન, ગિણત અને પયાવરણ 

દશનનુ ંઆયોજન. 

 નેશનલ કાઉિ સલ ઓફ એ યુકશેનલ રસચ એ ડ ે નગ 
(NCERT), નવી દ હી દર વષ બાળકો, િશ કો અન ેસામા ય રીત ે
લોકોમાં િવ ાન, ગિણત અન ેપયાવરણીય િશ ણન ેલોકિ ય બનાવવા 
માટે બાળકો માટે રા ીય િવ ાન, ગિણત અન ે પયાવરણ દશનનુ ં
આયોજન કર ેછે. 

 વષ 2022 મા,ં સલાહકાર સિમિત જે િવ ાન દશન િવશ ે
સલાહ આપે છે, NEP 2020 ના પ રપે મા,ં આ રા ીય િવ ાન 

દશનનું નામ રા ીય બાલ વૈ ાિનક દશની (RBVP) તરીકે મજૂંર 
કય.ુ 

 આ દશન એ અગાઉના વષમાં રા યો, કે શાિસત દેશો 
અન ે અ ય સં થાઓ વારા િજ લા, ઝોનલ, ાદેિશક અન ે છે લે 
રા ય તરે આયોિજત િવિવધ દશનોની પરાકા ા છે. તમામ રા યો 
અન ે કે શાિસત દેશો, કે ીય િવ ાલય સગંઠન, નવોદય િવ ાલય 
સિમિત, અ  ઉ  િવભાગ કે ીય શાળાઓ, મા યિમક િશ ણ બોડ 
સંલ ન હેર ( વતં ) શાળાઓ, કે ીય િતબટેીયન શાળા વહીવટ 
અને ાદેિશક િશ ણ સં થાઓની દશન બહુહેતુક શાળાઓમાથંી 
પસંદ કરેલ કુિતઓ આ રા ીય તરના દશનમા ંભાગ લે છે. છે લા 
ઘણા વષ ની જેમ 2022-23 દરિમયાન પણ િજ લાથી રા ય તર 
સુધી આવા દશનો યો નાર છે. નવે બર 2023 માં આયોિજત 
થનારી RBVP માટેની તૈયારીનો આ થમ તબ કો રચશ.ે દશનોના 
ઉ ે યો નીચ ેમુજબ છે: 

• બાળકોને તમેની કુદરતી િજ ાસા, સજના મકતા, નવીનતા અન ે
સંશોધના મકતાન ેઆગળ ધપાવવા માટે એક મંચ દાન કરવો.  

• બાળકોને અહેસાસ કરાવવા માટે કે િવ ાન અને ગિણત આપણી 
આસપાસ છે અન ે આપણે ાન મેળવી શકીએ છીએ તમેજ 
શીખવાની યાન ેભૌિતક અન ેસામાિજક વાતાવરણ સાથે જોડીન ે
ઘણી સમ યાઓનુ ંિનરાકરણ કરી શકીએ છીએ; 

• રા  અન ે િવ વના આ મિનભરતા, સામાિજક-આ થક અન ે
સામાિજક-પા રિ થિતક િવકાસના લ યો હાંસલ કરવા માટનેા મુ ય 
સાધન તરીક ેિવ ાન અને ગિણતના િવકાસ પર ભાર મૂકવો; 

• િવ ાન અન ે ગિણતનો િવકાસ કવેી રીત ે થયો છે અન ે અનકે 
વૈિવ યસભર યિ તઓ, સં કૃિતઓ, સમાજો અન ે પયાવરણ વારા 
તેની અસર થાય છે તનેુ ંિવ લષેણ કરવા માટ;ે 

• આબોહવા પ રવતન, કૃિષ, ખાતર, ખા  યા, બાયોટેકનોલો , 

ીન એન , ડઝા ટર મેનજેમે ટ, માિહતી અન ેસંચાર ટકેનોલો , 

ખગોળશા , પ રવહન , રમતો અન ે ખેલકદુ  જેવા ે ોમાં નવા 
માગ  ખોલવા તમેજ વનના પડકારોન ે પહ ચી વળવામા ં િવ ાન 
અન ેગિણતની ભૂિમકાની શંસા કરવી.  

• પયાવરણીય મુ ાઓ અન ે ચતાઓ િવશ ે ગૃિત કેળવવી અન ે
બાળકોને તમેના િનવારણ અન ે શમન માટે નવીન િવચારો ઘડવા 

ેરણા આપવી. 

બાળકો વાભાિવક રીતે જ િજ ાસુ હોય છે અન ે સમાજ અન ે
િવ વને સામનો કરતી િવિવધ સમ યાઓના િતભાવમા ં નવીનતા 
લાવે છે. જો આજના બાળકો સમ યાઓનો સામનો કરવા, 
સમ યાઓ હલ કરવામાં અન ેનવા િવચારો બનાવવા માટે ય ત થઈ 

ય, તો અમ ેઅમારા બાળકોને આવતીકાલના પડકારો માટ ેવધુ સારી 
રીતે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. આપણી સામનેા પડકારોનો સામનો 
કરવા માટ ે સતત નવીનતા કરવાની જ ર છે. વધુ આરામ અન ે
સલામતીની ઇ છા માટ ે માનવ સમદુાયની વધતી આકાં ાઓએ 
િવ વના મયા દત સંસાધનો પર જબરદ ત દબાણ કય ુછે જે અસમાન 
પહ ચ અને િબનટકાઉ શોષણ તરફ દોરી ય છે. આના પ રણામ ે
સંસાધનોના િબનટકાઉ ઉપયોગ થાય છે. 

યુનાઈટેડ નેશ સ ' લોબલ રસો સસ આઉટલુક 2019' અનુસાર, 

િવ વમા ં1970 થી સંસાધન િન કષણ ણ ગણાથી વધ ુવધી ગયું છે, 

જેમા ં િબન-ધાત ુ ખિનજોના ઉપયોગમા ં પાંચ ગણો વધારો અન ે

(1) 

દશનો અન ેમોડ સની તયૈારી માટનેી માગદ શકા 
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 અિ મભૂત ધણના ઉપયોગમા ં 45 ટકાનો વધારો સામેલ 
છે. એ જ રીત,ે એક ખૂબ જ મહ વપૂણ ોત, તા  પાણી પણ 
િવ વભરમા ં તી  તણાવ અનભુવી ર ું છે. યુનાઈટેડ નેશ સ વ ડ 
વોટર ડેવલપમે ટ રપોટ 2019 અનુસાર, 2 િબિલયનથી વધુ લોકો 
એવા દેશોમા ંરહે છે જેઓ પાણીના ચા તણાવનો અનુભવ કરી ર ા 
છે, અન ેલગભગ 4 અબજ લોકો વષના ઓછામા ંઓછા એક મિહના 
દરિમયાન પાણીની તી  અછત અનુભવે છે. માંગનું સંચાલન કરવા પર 
વધુ મજબૂત યાન કેિ ત કરીને પાણીન ે મયા દત ોત તરીક ે
ગણવામા ંઆવે છે. આબોહવા પ રવતન અન ેબાયો-ઊ ની માંગ એ  
િવ વ િવકાસ અન ે પાણીની માગં વ ચેના સંબંધને િવ તૃત કરવાની 
અપે ા છે. ત ે સાચંુ છે કે “જલ હી વન હૈ”, તથેી આ ખૂબ જ 
મહ વપૂણ સંસાધનનુ ંસંર ણ અને સંચાલન કરવાની જવાબદારી દરેક 
યિ તની છે. પાણી અને વ છતાના મહ વન ે યાનમા ંરાખીન ેભારત 

સરકાર આ ે મા ંરોકાણનું તર વધારી રહી છે. 

 આપણે બધા ણીએ છીએ ક ે આજે િવ વ જે 
સમ યાઓનો સામનો કરી ર ો છે ત ેકોઈ ચો કસ શહેર, રા ય કે દશે 
સુધી સીિમત નથી. તેના બદલ,ે આ વૈિ વક સમ યાઓ છે અને આ 
સમ યાઓના ઉકેલ માટ,ે િવ વના તમામ દેશોએ એક થઈને કામ 
કરવાની જ ર છે. િવ વની સમ યાઓના ઉકેલ માટ ેઅને લોકો અન ે
પૃ વી માટ ે શાિંત અને સમૃિ ધ લાવવા માટ,ે હવે અન ે ભિવ યમા,ં 
સંયુ ત રા ના તમામ સ ય દશેોએ 'સ ટનેેબલ ડેવલપમે ટ માટ ે
2030 એજ ડા' અપના યો જેમા ં 17 િવિવધ ટકાઉ િવકાસ લ યો 
(SDGs) નો સમાવેશ થાય છે. ) સાથે 169 સંકળાયલે લ યાંકો. 

 ટકાઉ િવકાસન ે એવા િવકાસ તરીકે યા યાિયત કરવામા ં
આવે છે જે ભિવ યની પેઢીઓની પોતાની જ રયાતો પૂરી કરવાની 

મતા સાથ ેસમાધાન કયા િવના વતમાનની જ રયાતોને પૂણ કર ેછે. 
આનો અથ એ છે ક ે આપણ ે વતમાન તર ે સંસાધનોનો ઉપયોગ 
કરવાનુ ંચાલ ુરાખી શકતા નથી કારણ ક ેઆ ભાિવ પેઢીઓ માટ ેપૂરતું 
છોડશે નહ . 

 િવ ાન અને ગિણત કૃિત અને િવ વની તપાસ અન ે
સમજવા માટ ેશિ તશાળી સાધનો તરીક ેકાય કર ેછે. તઓે સમાજની 
સામે આવતી સમ યાઓના િનરાકરણમા ંપણ િનણાયક ભૂિમકા ભજવ ે
છે અને ટકાઉ રીતે આ મિનભરતા અન ેસામાિજક-આ થક િવકાસના 
લ યો હાંસલ કરવા માટે એક મુ ય સાધન તરીક ે કાય કરે છે. આ 
શિ તશાળી સાધનોને ઓળખવા અને ો સાિહત કરવા જેથી કરીન ે
સમાજ સામ ેઆવતી સમ યાઓને દૂર કરી શકાય અને િવ ાન અન ે

ટે નોલો ની આગેવાની હેઠળના ઉકેલો વારા વધ ુ સારા ટકાઉ 
ભાિવનું િનમાણ કરી શકાય, જે દરિમયાન બાળકો માટે રા ય ક ાના 
િવ ાન, ગિણત અન ેપયાવરણ દશન (SLSMEE) માટનેી થીમ છે. 
2022-23ને ટે નોલો  અને ટોય તરીક ેપસંદ કરવામા ંઆ યું છે. 

 ભારત સરકારના મુ ય કાય મો જેમ ક ે મહા મા ગાધંી 
રા ીય ામીણ રોજગાર ગેરટંી અિધિનયમ (MGNREGA), 

ધાનમં ી જન ધન યોજના (PMJDY), ધાનમં ી જન આરો ય 
યોજના (આયુ માન ભારત), કૌશ ય િવકાસ, વ છ ભારત અિભયાન 
( વ છ ભારત) ભારત અિભયાન), ધાનમં ી ઉ જવલા યોજના, 
બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ (સવે ધ ગલ ચાઈ ડ, એ યુકટે ધ ગલ 
ચાઈ ડ) આ ટકાઉ લ યાંકો હાંસલ કરવાના કેટલાક પગલાં છે. 

 SLSMEE 2022-23 માટે ઓળખવામાં આવેલી થીમ અન ે
પેટા થી સ ય  ક ે પરો  રીત ે સંયુ ત રા  વારા હેર કરાયેલા 
ટકાઉ િવકાસ લ યોને હાસંલ કરવા પર યાન કેિ ત કર ેછે. 

 આ સદંભમા,ં એવી ક પના કરવામાં આવી છે ક ે બાળકો 
અન ે િશ કો િવ વના ટકાઉ િવકાસ માટ ે િવ ાન અન ે તકનીકીની 
ભૂિમકાના તમામ પાસાઓનું િવ લેષણ કરવાનો યાસ કરશ.ે આનાથી 
િવ ાથ ઓ અન ે િશ કો વૈ ાિનક અને ગાિણિતક િવચારો ઉ પ ન 
કરવામા ંઅને િવિવધ સમ યાઓના િનવારણ માટે મોડેલ/ દશન તૈયાર 
કરવામા ં સ મ બનશે. આ સંદભમા ં વૈ ાિનક િવચારો નવીન રીતો, 
નવી આવ યકતાઓન ે પણૂ કરતી સરળ ટેકનોલો /ટૂ સ બનાવવા 
અંગ ેહોઈ શકે છે; િવ ાન અન ેટે નોલો  વારા િવકાસની યામા ં
વ તીના નીચલા તરની સહભાિગતાને સ મ બનાવવી, િવ ાન, 

ટે નોલો  અને ગિણતના િવકાસ માટ ે દેશમા ં સ મ ઇનોવેશન 
ઇકોિસ ટમનુ ંિનમાણ કરવુ.ં 

 જો ક,ે એવા ક સાઓ છે યાર ે બાળકો અન ે તમેના 
િશ કો કટેલીક સકં પનાઓ િવશ ે િવચાર ે છે જે નવા છે અન ે
ભિવ યમા ંલાગ ુથઈ શક ેછે. ઘણીવાર આવા િવચારોન ેમોડલે/ દશન 
વ પ ે રજૂ કરવાનુ ંશ ય ન હોય. તમામ તર ે દશનોના આયોજકો 

િવ ાથ ઓ અન ેિશ કોન ે તિુતઓ અન ેચચાઓના વ પમા ંઆવા 
િવચારો રજૂ કરવાની તકો પરૂી પાડી શક ેછે. 

 બાળકો અન ે િશ કોએ િવ ાન, ટેકનોલો  અન ેગિણતમા ં
નવી યાઓ, સંશોધનો અને િવકાસ યાં અને કવેી રીત ેિવ વ માટ ે
સા ં ભિવ ય લાવી શક ેછે ત ેઓળખવું જોઈએ. 
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 િવ ાનની િશ ણ-અ યયન યા વારા શીખનારના 
સજના મક ે નો િવકાસ એ એક એવું ે  છે કે જેને શીખવાના 
અનભુવન ે ઉ જેક અન ે રોમાચંક બનાવવા માટ ે સંબોિધત કરવાની 
જ ર છે. આ માટ,ે િવ ાનની િવભાવનાઓન ેનવીન રીત ેશીખવામા ં
શીખનારાઓને જોડવાની જ ર છે જે શીખનારના સવાગી િવકાસમા ં
મદદ કરી શક ેછે. રમકડા ંઅથવા રમતો, જે ભૌિતક અથવા વ યઅુલ 
હોઈ શકે છે, તે િવ ાન શીખવા માટે શીખનારને અનકૂુળ સાધનો પૈકી 
એક છે. રમકડાંનો ઉપયોગ અના દ કાળથી રમવા માટ ેકરવામા ંઆવ ે
છે જે લાંબા ગાળે તેમના ાના મક, ભાવા મક અન ે મનો યા મક 

ે  િવકસાવવામા ં પ રણમ ે છે. સમય જતા ં રમકડાનંું વ પ અન ે
રમકડાં બનાવવા માટે વપરાતી સામ ીનો િવકાસ થયો છે, ખાસ કરીન ે
ટે નોલો ના િવકાસ સાથ,ે જો ક,ે િવ ાન શીખવામા ંરમકડાંનુ ંમહ વ 
ચાલ ુ રહે છે. આન ે યાનમા ં રાખીન,ે બાળકો માટ ે રા ય ક ાના 
િવ ાન, ગિણત અન ેપયાવરણ દશન (SLSMEE) - 2022-23 ની 
થીમ 'ટે નોલો  અન ેરમકડાં' તરીક ેપસદં કરવામા ંઆવી છે. 

 રમકડાં યિ તની િવિવધ કુશળતા િવકસાવવામા ં મહ વની 
ભૂિમકા ભજવે છે, જેમ ક ે સમ યાનું િનરાકરણ, સંઘષનું િનરાકરણ, 

કારણ અન ેઅસર કવેી રીત ેકાય કર ેછે, વગેર,ે અન ેઆ કુશળતા તેમના 
વનમાં મહ વપણૂ ભૂિમકા ભજવ ે છે. રમકડાં સજના મકતા અન ે

ક પના અને મૂ યોન ેપણ પોષ ેછે, જેમ ક,ે સહકાર, વહચણી, અ ય 
લોકો માટે આદર. રમકડાં આરો ય, વ છતા અને વ છતા સંબંિધત 
મુ ાઓ િવશ ે ગૃિત લાવવામાં પણ મહ વપૂણ ભૂિમકા ભજવે છે. 
િવ ાનની િવભાવનાઓ માટે રમકડાંનો ઉપયોગ િવ ાન શીખવામા ં
શીખનારાઓની ઘટતી જતી િચને યાનમાં રાખીન ેવધુ સસંુગત બન ે
છે. એક તરફ, પરપંરાગત રમકડા,ં જે વતમાન યુગમાં શીખનારાઓ 
વ ચે તેમના અિ ત વ માટે સંઘષ કરી ર ા છે, િવ ાનના યાલન ે
નવીન રીત ે યવહાર કરવા માટે એક સાધન તરીકે ઉપયોગ કરવા માટ ે
પુનઃિવચાર કરી શકાય છે. બી  બાજુ, નવા રમકડાં ડઝાઇન કરવા, 
હાલના રમકડાનંે નવા ઓપ આપવા, વદેશી લુ ત થઈ ગયેલા 
રમકડાંન ે પનુ િવત કરવા, પયાવરણિમ  સામ ીથી બનેલી અન ે
િવ ાન શીખવામાં તમેના ઉપયોગની શ યતાઓ શોધવા માટ ેઉભરતી 
તકનીકોની શોધ થઈ શક ેછે. 

 આ સંદભમા,ં એવી ક પના કરવામાં આવી છે ક ેિવ ાથ ઓ 
અને િશ કો િવ ાનના િશ ણમાં ટે નોલો  અને રમકડાનંી ભૂિમકાના 
તમામ પાસાઓનુ ં િવ લષેણ કરવાનો યાસ કરશે. આનાથી 
િવ ાથ ઓ અને િશ કો િવચારો ઉ પ ન કરવામાં સ મ બનશઅેન ે
િવિવધ સમ યાઓના િનવારણ માટે રમકડાં/મોડેલ/ દશન તૈયાર કરશ.ે 

 જો ક,ે એવા ક સાઓ છે યાર ે બાળકો અને તમેના 
િશ કો કટેલાક નવી સંક પનાઓ િવશે િવચાર ેછે જે ભિવ યમાં લાગુ 
થઈ શકે છે. ઘણીવાર આવા િવચારોને મોડેલ/ દશન વ પે રજૂ કરવા 
શ ય ન હોય. તમામ તરે દશનોના આયોજકો િવ ાથ ઓ અન ે
િશ કોન ે તુિતઓ અન ે ચચાઓના વ પમા ં આવા િવચારો રજૂ 
કરવાની તકો પૂરી પાડી શક ેછે. 

SLSMEE-2022-23 અન ે RBVP-2023 માટનેી થીમ, 'ટકેનોલો  
અન ેરમકડાં', 

પટેા-થી સન ેઆવરી લવેાનો હતે ુછે જેમ કે- 

1. માિહતી અન ે યાન ટકેનોલો મા ંઉ નતી/નાવી ય 

2.A ઇકો ે ડલી સામ ી; 

2 B. પયાવરણ સબંિધત ચતા 

3. વા થય અન ે વ છતા; 

4. પ રવહન અન ેનાવી ય; 

5.A વતમાન નાવી ય વારા ઐિતહાિસક િવકાસ 

5 B. આપણા માટ ેગાિણત 

(ઉપર સૂિચબ ધ પટેા-થી સ સચૂક છે. િવ ાથ ઓ કોઈપણ અ ય 
પેટા-થી સ પસદં કરી શકે છે અને િવ ાન અને ટેકનોલો  અન ે
રમકડાંન ેસંડોવતા દશનો િવકસાવી શક ેછે) 

દશનોના િવકાસ માટ ે થીમના સંદભમા ં સૂિચબ ધ પેટા-થી સન ે
લગતા કેટલાક અનુકરણીય િવચારો નીચ ેઆપેલ છે. 

1.  માિહતી અન ે યાન ટકેનોલો મા ંઉ નતી/નાવી ય 

 ઇ ફોમશન એ ડ કો યુિનકેશન ટે નોલો  (ICT) એ સતત 
િવકસતી િશ ત છે. માણમાં ઝડપી સમયગાળામા,ં ICT એ વનના 
તમામ ે ોમાં વેશ કય  છે, અને મોટાભાગ ે આપણી વૃિ ઓન ે
સરળ બનાવી છે. આજે, આપણે િશ ણ, અ યયન, મૂ યાંકન; 

સંશોધન, અ વેશણો; હવામાન િનરી ણ, આગાહી અને અનમુાન; 

આરો યસંભાળ, મનોરજંન; ઔ ોિગક ઉ પાદન અને િનમાણ વગરેે 
માં ICT  ની એ લીકશેનો જોઇ છે.  સ તુ ંહે ડહે ડ/પોટબલ ડ ટલ 
ઉપકરણો/ગેજે સ સાથે હાઇ- પીડ છતા ં ઓછા ખચ નટેવક 
બે ડિવ થની ઉપલ ધતા સાથ,ે આપણે  જે રીત ે શીખીએ છીએ, 
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ખાવુ,ં ખરીદવુ,ં સિહત અમારી વૃિ ઓન ે આકાર આપવામા ં
ટે નોલો નો ન ધપા  ફાળો છે. સેવાઓ મેળવો, વાતચીત કરો અન ે
સામાિજકતા પણ મેળવો. છે લા બે દાયકામા ંICT એ ન ધપા  ગિત 
કરી છે. આ હાઇ- પીડ ક યુ ટગ ોસેસસ, મેમરી અન ે ટોરજેની 
ઉપલ ધતાને કારણે છે. લાઉડ ક યુ ટગને આભારી, આજે આપણે 
યૂનતમ ોસે સગ મતા ધરાવતા ડિજટલ ઉપકરણનો ઉપયોગ 

કરીન ેક યુટર સંબંિધત તમામ વૃિ ઓ કરી શકીએ છીએ. િશ ણમા ં
રમકડાંનો ઉપયોગ, મુ ય વ ે ાથિમક તબ ક ેરમકડાંની જેમ ભણતરન ે
મનોરજંક અને આનંદદાયક બનાવવામાં મદદ પ માનવામા ંઆવે છે. 
શીખનારાઓને ે રત અને ય ત રાખો. ICT નો ઉપયોગ રમકડા ંજેવા 
પા ો ધરાવતી િવિવધ રમતો બનાવવા માટ ેપણ થાય છે. રમતો શુ ધ 
મનોરજંન માટે શૈ િણક હેતઓુ માટે હોઈ શકે છે. બંને ક સાઓમા,ં 

ો ા મગ ભાષાઓ અન ેતેમની અ તન લાઇ ેરીઓ અને ેમવકનો 
ઉપયોગ િ વ-પ રમાણ (2D) અથવા િ -પ રમાણ (3D)માં ઉ ચ 
રીઝો યુશન ા ફ સ ધરાવતી રમતો બનાવવા માટ ે થાય છે. આવી 
રમતો ચલાવવા માટે ઝડપી ક યુટર ોસસેરની માંગ કરે છે. આ 
દવસોમા,ં ા ફ સ ોસે સગ યિુનટ (GPU) નામના સમ પત 
ોસેસરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ ેછે કારણ ક ેGPU િવિવધ કારના 

ડેટાન ેસમાંતર રીત ે યા કરી શક ેછે અન ેઆ રીત ેરમતોમાં વપરાતા 
ા ફ સના રે ડ રગને વેગ આપી શકે છે. આ દવસોમા,ં ઓગમે ટડે 

રયાિલટી (AR) અન ેવ યઅુલ રયાિલટી (VR) આધા રત ઇ ટરેિ ટવ 
ડિજટલ સામ ી ખબૂ જ લોકિ ય છે. VR ક ટે ટ VR કૅમેરા નામના 
િવિશ  કૅમેરા અને માટફોન અથવા ક યુટરનો ઉપયોગ કરીને બનાવી 
શકાય છે. તેણ ેપ રિ થિતનો 360- ડ ી યૂ કૅ ચર કરીને એક િવ ડયો 
બના યો, જે સસુંગત ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીન ે જોઈ શકાય છે જે 
360- ડ ી સામ ી બતાવી શકે છે. વીઆર પહેરીન ેહેડસટે, દશક માથુ ં
ઉપર, નીચ,ે ડાબે અથવા જમણે ખસેડી શકે છે અને િવ ડઓ પણ ત ે
મુજબ આગળ વધ ે છે. આ એ ટવ દશક માટ ેસપૂંણપણે વા તિવક 
અનભુવ કર ેછે ણે કે ત ેખરેખર તે યમાં હોય. 
બી  તરફ AR એ ડિજટલ માિહતીને એકીકૃત કરીને અથવા ઉમેરીન ે
વપરાશકતાના વા તિવક વાતાવરણને વધારવા િવશે છે. ઉદાહરણ 
તરીક,ે શહેરમા ં ચાલતી વખત ેઅમ ેઅમારા માટફોન કમેેરાન ે િનદશ 
કરી શકીએ છીએ, અન ેAR એપ તે શહેરન ેલગતી ઑ ડયો, ઇમજે 
અથવા િવ ડયો માિહતી, જેમ કે તનેો ઇિતહાસ, સં કૃિત વગેર ે દાન 
કરી શકે છે. 
 િવ ાથ ઓ દશન તરીક ે ડિજટલ ગે સ, 360 ડ ી 
વી ડયો, AR અથવા VR સામ ીને ડઝાઇન અન ેબનાવવાની યોજના 
બનાવી શક ે છે. તઓે તમેની પોતાની બનાવેલી સામ ીન ે પણ 

િવ યઅુલાઈઝ કરવા માટે કોઈપણ હાલની AR એિ લકેશનનો 
ઉપયોગ કરી શકે છે. 

2 A  ઇકો ે ડલી સામ ી 

 તકનીકી ાંિત અને પયાવરણીય અધોગિત એકબી  સાથ ે
ચાલ ે છે. યાર ે અઢારમી સદીના ઉ રાધમા ં ઔ ોિગક ાંિત તરફ 
દોરી જતી તકનીકી ાંિતના પ રણામે પયાવરણીય અધોગિતની 
શ આત થઈ હતી, યાર ેઅમ ેએવી તકનીકો શોધીએ છીએ જે અમન ે
પયાવરણ પરની આવી અસરોન ે દૂર કરવામા ંઅથવા ઉલટાવી દેવામા ં
મદદ કરશે. 
 આજે પયાવરણનો અધોગિત અન ેબગાડ એટલો અભૂતપવૂ 
રીતે થઈ ર ો છે કે વ થ અને ટકાઉ વન વવું મુ કેલ બની ગયું 
છે. મા  માનવ વ તી જ નહ  પરંતુ અ ય તમામ વન વ પો પણ 

ભાિવત છે. હવા, પાણી અન ેમાટી જુદી જુદી રીત ે દૂિષત થાય છે - 
લે ડ ફલમાં કચરાના ઢગલા નાખવામાં આવ ેછે, પ રવહન, ઔ ોિગક, 

ઘરેલું અને કૃિષ જેવા િવિવધ ે ોમાથંી દષૂણ થાય છે; કુદરતી 
સંસાધનોનુ ં િબનટકાઉ અન ેઅિતશય શોષણ છે; અન ેઆજે આપણી 
પાસ ે આબોહવા પ રવતનનો પડકાર છે જેના પર તા કાિલક યાન 
આપવાની જ ર છે. 
ઉપરો ત તમામ મુ ાઓ અને પડકારોને અમુક અંશે સંબોિધત કરી 
શકાય છે જો આપણ ે ઉ પાદન યામાં અન ે ઉ પાદનોમા ં
પયાવરણન ે અનુકૂળ  સામ ી અપનાવીએ. ઉદાહરણ તરીક,ે મશીનો 
અન ે કાચી સામ ી જેવી પયાવરણન ે અનુકૂળ તકનીકોનો ઉપયોગ 
ઉ પાદનોના ઉ પાદનમા ંથઈ શકે છે અને ઉ પાદનને વધુ પયાવરણન ે
અનુકૂળ બનાવી શકાય છે. યાં શ ય હોય યાં ઇકો- ે ડલી 
સામ ીઓ તરફ િ વચ કરવું એ સમયની જ રયાત છે. ઇકો- ે ડલી 
સામ ીનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો એ છે ક ે ત ે મા  યનૂતમ 
પયાવરણીય અધોગિતનુ ં કારણ બનશ ે નહ  પરંતુ ત ે તમામ વન 
વ પો પરની નકારા મક અસરોન ેપણ ઘટાડશે. તેથી, િવિવધ તકનીકો 

અને રમકડાનંા િવકાસમાં પયાવરણને અનુકૂળ સામ ીનો ઉપયોગ 
કરવા માટ ે ો સાિહત કરવામા ં આવ ે છે. ઇકો- ે ડલી સામ ીના 
કેટલાક ઉદાહરણો જે મોડેલોના િવકાસમાં ઉપયોગમા ંલઈ શકાય છે ત ે
નીચ ે આપેલા છે. આવા મોડેલો વારા લોકોમા ં પયાવરણન ેઅનકૂુળ 
સામ ીના ઉપયોગ અન ે તેના ફાયદાઓ િવશે પણ ગૃિત પદેા કરી 
શકાય છે. 
• અખબારો અન ે વપરાયેલ કાગળો િવિવધ વ પોમા ં જેમ કે પૂઠંું 
બો સ, વપરાયેલ પુ તકો વગેરનેો ઉપયોગ િવિવધ રમકડા ંઅને મોડલેો 
િવકસાવવા માટે કરી શકાય છે. 
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• સુતરાઉ કાપડ, યુટ ોડ સ અથવા અ ય છોડ આધા રત રસેા 
જેવા છોડમાથંી બનેલી સામ ી ટેકનોલો  અન ે રમકડાનંી િવશાળ 

ેણીને આવરી લતેા િવિવધ મોડેલો તૈયાર કરવા માટે ઉ મ 
પયાવરણન ેઅનુકૂળ સામ ી તરીક ેસેવા આપી શકે છે. 
• વાંસ, લાકડંુ, શેરડી અન ે અ ય છોડ-આધા રત સામ ી િવિવધ 
ટે નોલો  અન ે રમકડાંનુ ં િતિનિધ વ કરવા માટે ઘણા મોડેલો માટ ે
આધાર અથવા ેમ બનાવી શકે છે. 
• જોકે ધાતુઓ બાયો ડ ેડેબલ નથી, પરંતુ લાિ ટક આધા રત 
સામ ીનો ઉપયોગ કરવાન ે બદલ ે ત ે વધ ુ સારો િવક પ હશ ે જેમ કે 
પોિલિવનાઇલ લોરાઇડ (PVC), અથવા પોિલ ટરીન ઉ પાદનો જેમ 
કે થમ કોલ શી સ વગેર.ે 
• િવિવધ ટે નોલો  અને રમકડામંાં ઇકો- ે ડલી સામ ીનો ઉપયોગ 
કરવાના ફાયદા દશાવવા માટ ે ઇકો- ે ડલી સામ ીનો ઉપયોગ કરીન ે
મોડ સ પણ િવકસાવી શકાય છે. આ પટેા થીમમા ં દશનો/મોડેલ 
આનાથી સંબંિધત હોઈ શક ેછે: 
• વા યને અસર કરતા પ રબળો અને શરીરમાં પ રણમે િબમારીઓ; 

• કેવી રીત ે વ છતા છે તેનો અ યાસ કરવો આરો યને અસર કરે છે; 

• ખોરાક ક ે જે આપણી રોગ િતકારક શિ તમા ં સુધારો કર ે છેરોગો 
સામે લડવુ;ં 
• સ કલ મા ક, PPE કીટ વગેરે અન ે અ ય બાયો ડ ેડેબલ અન ે
િબન-બાયો ડ ેડેબલ કચરાના િનકાલ માટે વ છતાની સુધારલેી 
પ ધિતઓ અન ેનવીન રીતો અને યો ય ટેકનોલો ; 

• વ છતા ળવવા માટે કચરાનો યો ય રીતે િનકાલ કરવાની રીતો; 
• ામીણ વ છતા સધુારવા માટનેી પ ધિતઓ; 

• ચેપી અન ે િબન-ચેપી રોગો, કારણભૂત પ રબળો સાથ ેસબંંધ અન ે
તેમના ોતો કોરોનાવાયરસ પર ભાર મૂક ેછે; 

• કોરોનાવાયરસ, ફેફસાના ચપે, ડે ય,ુ મેલે રયા, િચકનગિુનયા, વગેરનેા 
ફેલાવાન ેિનયંિ ત કરવાની પ ધિતઓ/ર તો; 
• િવિવધ તર/ેિવિવધ એજ સીઓની ભૂિમકાઓ પર રોગોને િનયંિ ત 
કરવા માટ ેનવીન િનવારક પગલા ં(ચપે ફેલાવવાની સાકંળ તોડવા માટ ે
યિ તની ભૂિમકા); 

• દવાઓની પરપંરાગત પ ધિતઓનું દશન અન ેઉપયોગ; 

• ણીતા ત યો અને તારણો અને શારી રક કસરત અન ે યોગના 
વા ય લાભોનુ ં દશન; 

• િવિવધ ખા  ચીજોના સંતુિલત આહાર અને પોષક મૂ યોનું મહ વ 
દશાવવુ;ં સામાિજક અંતરની ભૂિમકા અને તેના અમલીકરણમા ં
સમ યાઓને દૂર કરવાના ં પગલા/ંનવીન તકનીકીઓ િવશ ે લોકોન ે

ગૃિત લાવવા અન ેસવંેદનશીલ બનાવવાની રીતો; 

• પાકના પોષણ મૂ યન ેસુધારવા માટ ેબાયોટેકનોલો ની ભૂિમકા; 
• જંક ડ આઈટમો, ભેળસેળયુ ત ખા  પદાથ ની આપણા શરીર પર 
અસર અને તનેા િનવારક પગલાં દશાવવા માટેના મોડલ/ ોજે સનુ ં

દશન; 

• અક માતો અને ઇ ઓ ટાળવા માટે જોખમી પ રિ થિતઓમા ં
સલામતીના યો ય િનયમો િવશ ે બાળકોમા ં ગૃિત લાવવા માટ ે
મોડેલો/ ોજે સનુ ં દશન; 

• ામીણ/શહેરી િવ તારો અન ે લગ પાસાઓ માટ ે તબીબી સહાય 
અન ેસુિવધાઓ તુત કરવી; 
• આરો યની બાબતોમા ંસાવચતેી રાખવા માટે લોકોન ે ગૃત કરવા 
અને સવંેદનશીલ બનાવવાની રીતો, શ યતાઓનું અ વેષણ કરવા અન ે
ઉપલ ધ સુિવધાઓનો ઉપયોગ કરવા; 
• વ છ ભારત અિભયાન, રા ીય ર તિપ  નાબૂદી કાય મ વગેર ે
જેવી નીિતઓ/કાય મો/યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ ે
નવીન િવચારો કે જે આરો ય પર ન ધપા  અસર કર ેછે; 

• આ મિનભર ભારત (આ મિનભર ભારત) જેવી 
યોજનાઓ/કાય મો/ યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ ે
નવીન િવચારો ભારતને વૈિ વક અથતં નો મોટો િહ સો બનાવવા 
માટ;ે 

• બાયો-મે ડકલ ે ોમાં ાન-આધાર અને નવી વૈ ાિનક, તકનીકી 
સહાયનો િવકાસ; 

• પરપંરાગત, આધુિનક, હોિમયોપેથી, આયુવ દક, વગેરે જેવી િવિવધ 
તબીબી ણાલીઓમાં ણીતા ત યો અને સંશોધનના તારણોની 
રજૂઆત; 

• વનશૈલી અન ે ણીતા ત યો અન ેસંશોધનોના આધાર ેસા  ંઅન ે
ખરાબ વા ય સાથનેો સંબધ. 
• િવિવધ રોગો માટ ે ઉપલ ધ સામા ય રોગિનરોધક પગલાં અન ે
ઇનો યુલશેન અન ે રસીકરણના ફાયદા;કુટુંબ આયોજન અન ે ક યાણ 
માટ ેયો ય પગલા ં
• ઓછા ખચ, રોગ િતકારક શિ ત વધારવા પૌિ ક ખોરાક િવકસાવવા 
માટનેા િવચારો; 
• ઓછી કમતના તબીબી િનદાન અન ેરોગિનવારક સાધનો; 
• ટકાઉ કૃિષ અને આરો ય માટ ેરમકડા/મોડેલ; 

• આરો ય પર ખાતરો, જંતુનાશકો, હોમ સ અન ેખા  રગંો વગેરનેા 
રાસાયિણક અવશષેોની અસર દશાવવા માટે રમકડા/મોડેલ; 

• કોરોનાવાયરસથી બચવા માટે શારી રક રીત ેિવકલાગં યિ તઓ માટ ે
નવા તબીબી િનદાન અને ઉપચારા મક સાધનો/સહાય; 
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• િવિવધ એજ સીઓના િવિવધ તરો / ભૂિમકાઓ પર નવીન 
િનયં ણ પગલા;ં 
 

2 B પયાવરણીય ચતાઓ 

 આજે આપણા વનના દરકે પાસાઓ અભૂતપૂવ 
પયાવરણીય મુ ાઓ અને સમ યાઓથી ભાિવત છે જે આપણે 
આપણી આડેધડ અન ે િબનટકાઉ યવહારો અન ે િનણયોના 
પ રણામે સ  છે. ત ે મા  માનવ વન જ નથી પરંતુ તનેી 
અસર અ ય વન વ પો વારા પણ અનભુવાય છે. કોલસા 
આધા રત થમલ એન નુ ં આપ ં ઉ પાદન, અવરજવર માટ ે
અિ મભૂત ધણનો સતત વધી રહેલો ઉપયોગ, અને અ ય 

થાઓ જેમ ક ેઅનાજના છોડનો કચરો વગેરને ેબાળવાથી ઝેરી 
વાયઓુ અન ે અ ય ીનહાઉસ વાયઓુ જેમ ક ે કાબન 
ડાયો સાઈડ વાતાવરણમા ં પ પ થાય છે. આપણી માટી અન ે
પાણી િવિવધ ોતો જેમ ક ે સારવાર ન કરાયલે ઘરેલુ ં અન ે
ઔ ોિગક ાવ, રાસાયિણક જંતનુાશકો, ખાતરો, બાયોમે ડકલ 
કચરો વગેર ે વારા દૂિષત થાય છે. આપણે આપણી ભીની 
જમીનો ગુમાવી ર ા છીએ જે કુદરતી પો જ છે કારણ કે ત ે

ળમા ં ફસાવ ે છે અન ે ધીમે ધીમે સપાટી પરનુ ં પાણી છોડે છે 
અન ે પૂરન ે િનયિં ત કર ે છે. આ ઉપરાંત તેઓ કાબનન ે
વાતાવરણમા ં છોડવાને બદલે સં િહત કર ે છે. તેમ છતા ં આવા 
ઇકોલો કલ અન ે પયાવરણીય રીતે િનણાયક થળોન ે યાપારી 
અથવા રહેણાંક િવ તારોમાં પાતં રત કરવામાં આવી ર ા છે. 
આપણા ં જંગલો ઘટતા ય છે. િવિવધ માનવીય વૃિ ઓન ે
કારણે વસવાટના નુકશાનના નો છે અને તનેા પ રણામ ે
જૈવિવિવધતાના નુકશાન અન ેમાનવ- ાણી સંઘષમા ંપ રણમ ેછે 
કારણ કે ાણીઓ તમેના કુદરતી રહેઠાણો િવ તારમા ં સકંોચાઈ 

ય છે. આપણે દરેક જ યાએ આબોહવા પ રવતનની અસર 
જોઈએ છીએ - બદલાતી વરસાદની પ ધિત કૃિષને અસર કરતી, 
દ રયાની સપાટીમાં વધારો, ગરમીના મો માં વધારો, વારવંાર 
અન ેતી  ચ વાત, જંગલોમા ંઆગ, બદલાતા તાપમાનને કારણ ે
વે ટર-જ ય રોગોમાં વધારો અથવા ફેલાવો વગેરે. વધ ુ ખરાબ, 

આપણી બદલાતી વનશૈલી પણ પયાવરણીય સમ યાઓમા ં
મોટા માણમાં ફાળો આપ ે છે જેમ કે પેકે ડ ડ પર આપણી 
અવલબંન, ોસે ડ ડનો વધતો વપરાશ, ખોરાકમાંથી પ રવહન 

 દૂરના થળો, િનકાલ કરી શકાય તેવી વ તુઓનો ઉપયોગ,  

ઉપકરણો અન ે અ ય તકનીકોના વ પમાં ટકેનોલો નો 

બેજવાબદાર ઉપયોગ, અિ મભૂત ધણ-સઘન પ રવહનના 
મા યમો, ઉપભો તાવાદ, કચરાના ઉ પાદનમા ંવધારો, વગેર.ે 
આવી તમામ પયાવરણીય સમ યાઓ અન ે ચતાઓ આપણી 
સામે છે, સમયની જ રયાત એ છે ક ે સમ યાઓન ે દૂર કરવા 
અથવા ઘટાડવા માટ ે યો ય ઉકલેો ઘડીને તનેા ઉકેલના માગ  
શોધવાની. ઉકલેો બાયો ડ ેડેબલ અથવા ઇકો- ે ડલી કાચા 
માલના ઉપયોગના સંદભમાં અથવા ઊ ના વપરાશ, બગાડ 
વગેરને ે ઘટાડવાની િ એ તનેી કાય મતામા ં સધુારો કરવાના 
સંદભમાં હોઈ શકે છે. વૈ ાિનક ાનને યાનમાં રાખીન,ે 

િવ ાથ ઓ તમેની નવીન યૂહરચનાઓને લાગુ કરીને તમેની 
નવીન યૂહરચના સાથ ેઆવી શક ે છે. તેઓ સમ યાન ેઓળખી 
શકે છે અને મોડેલ/ ોજે ટ વારા સમ યાન ેઉકેલવા માટ ેતમેની 
નવીન રીતો સૂચવી શકે છે. િવ ાથ ઓને થાિનક રીતે સંબંિધત 
હોય તેવી સમ યા પસંદ કરવા માટે ો સાિહત કરવામા ંઆવે છે. 
િવ ાથ ઓ િવચારણા કરી શક ે તવેા ોજે સની િવશાળ ણેી 
છે. કટેલાક ે ો ક ે જેના પર િવ ાથ ઓ તેમના ોજે સ 
િવકસાવી શક ેછે ત ેનીચે સૂિચબ ધ છે: 
• સૌર, પવન, પાણી, વગેરમેાંથી પનુઃ ા ય ઉ . 
• ામીણ અન ેશહેરી વાતાવરણમા ંહવા, પાણી અન ેજમીનનુ ં

દૂષણ ઘટાડવુ;ં કૃિષ, ઉ ોગો, ઉ પાદન અને પ રવહન ે ો, 
વગેર.ે 
• જમીનિવહોણા લોકોના પુનવસન માટ ેનદી કનારો અન ેપૂર 

ભાિવત િવ તારોની પનુઃ ાિ ત 

• આપોઆપ હવામાન રેકો ડગ ઉપકરણો 
• ઘન કચરા યવ થાપન માટ ેનવીન ડઝાઇન અન ેટેકનોલો  

• વોટર હાવ ટગ અને ાઉ ડ વોટર રચા જગ 

• કાબન અન ે ઇકોલો કલ ટિ ટ ઘટાડવા દ રયાકાઠંાના 
િવ તારોનુ ંસંચાલન 

 • ેનેજ િસ ટ સ 

• ીન બ ડ ગ 

• ટકાઉ ખતેી પ ધિતઓ- સ વ ખેતી, પરમાક ચર, પરંપરાગત 
અન ે વદેશી પ ધિતઓ, વગેર.ે 

• પેકે જગની ટકાઉ, બાયો ડ ેડેબલ અન ેનવીન રીતો 
• ઉપકરણો, ઇમારતો વગેરમેા ં ટકાઉ અન ે પયાવરણન ે અનુકૂળ 

કૂ લગ અન ેહી ટગ િસ ટ સ. 
• બાયો ડ ેડેબલ અને ખચ-અસરકારક ઉ પાદનો 
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• જૈવિવિવધતાની પુનઃ થાપન અન ે સંર ણ - પા થવ અન ે
જળચર (તા  પાણી અન ેદ રયાઈ) 
• આબોહવા તણાવન ે કારણે કપુોષણ વારા ચપેી રોગો ય ે
માનવ સવંેદનશીલતા અને તનેે િનયિં ત કરવાની રીતો/ માનવ 
વા ય પર લોબલ વો મગની અસરનો અ યાસ (ડે ય,ુ 

મેલે રયા, િઝકા વાયરસ, SARS CoV-2, વગેર ેજેવા રોગચાળાનો 
ફેલાવો) 
• પ રપ  અથતં  

• ખિનજોના િન કષણ અન ે યામા ં કચરો ઘટાડવા માટ ે
નવીનતાઓ 

• સંબોધવા માટે નવીન ડઝાઇન 

માનવ- ાણી સંઘષ 

• પયાવરણ અને આબોહવા પ રવતન અન ેતેમના િનરાકરણન ે
કારણે થતા સામાિજક સંઘષ  (જો શ ય હોય તો, કેસ ટડીઝનો 
ઉપયોગ કરીને) 
• વે ટ વોટર રસાય લગની નવીન ડઝાઇન / પ ધિતઓ / 
ઉ ોગો / ઘરોમા ં રસાયકલ કરેલ પાણીનો ઉપયોગ 

• નવીન તકનીકો / વ છતા / વ છતા સંબંિધત મુ ાઓની 
ડઝાઇન 

• હાલની લાઇ ટગ િસ ટમ / ઓટોમોબાઈલ / મશીન / ટોવ / 
ચુ હાની કાય મતા વધારવા માટે નવીન ડઝાઇન 

• િવિવધ હેતઓુ માટે નવીન ઉપકરણો - દષૂકોનું માપન, 

જંગલમાં લાગેલી આગની શોધ, 

હવામાન, રોગો વગેરેનુ ંરેકો ડગ 

• જૈવિવિવધતાના સંર ણ અન ે યવ થાપન યૂહરચનાઓ 

• જંગલો, તળાવો, નદીઓ, મે ો સ, વેટલે સ, પીટલે સ 
વગેર ેમાટે સંર ણ અને યવ થાપન યૂહરચના. 
• ચ વાત, પૂર અન ેતોફાનોની આગાહી અન ેચેતવણી માટેની 
તકનીકો 
• જૈવિવિવધતા પર પયાવરણ અને આબોહવા પ રવતનની અસર 
બતાવવા માટ ેગાિણિતક મોડે લગ 

• એક પયાવરણ અને આબોહવામાં વ તી વધારાની અસર 
દશાવવા માટ ેગાિણિતક મોડે લગ 

• વૃ ોના કારો, હવામાન અને જમીનની સપાટીની કૃિત 
વગેરનેા આધાર ે જંગલની આગનો ફેલાવો બતાવવા માટ ે
ગાિણિતક મોડે લગ. 
 
 

3 વા થય  અન ે વ છતા 
 આરો ય એ શરીર, મન અને સામાિજક સખુાકારીની એકંદર 
િ થિત છે જે યિ ત અને લોકો માટે સૂિચત કરે છે. આપ ં વા ય 
સતત અંત ત (અંદર) અન ે બા  (આસપાસ) બંન ે વાતાવરણના 

ભાવ હેઠળ છે અને તેથી નવી વૈ ાિનક અને તકનીકી શોધોનો 
સામનો કરવા માટે ખાસ કરીને ઝડપથી િવકસતા સમાજમા ંખૂબ જ 
ચતાનો િવષય છે. યાર ેલોકો વ થ હોય છે, યાર ેતેઓ કામમા ંવધ ુ
કાય મ હોય છે. તનેાથી ઉ પાદકતા વધ ે છે અન ે આ થક સમૃિ ધ 
આવ ે છે. આરો ય લોકોના આયુ યમા ં પણ વધારો કરે છે અને િશશ ુ
અને માતા મૃ યુદર ઘટાડે છે. યાર ેશરીરના એક અથવા વધુ અવયવો 
અથવા ણાલીઓની કામગીરી પર િતકૂળ અસર થાય છે, િવિવધ 
િચ નો અને લ ણો વારા વગ કૃત કરવામાં આવે છે, યાર ે રોગની 
િ થિત િત બિબત થાય છે.  
 આરો ય આનુવંિશક િવકૃિતઓ, ચેપ અને વનશૈલી વારા 
યાપકપણે ભાિવત થાય છે પરંતુ કારણો વધુ છે. આનુવંિશક 

િવકૃિતઓના ક સામા,ં ખામીઓ માતાિપતા પાસેથી વારસામા ંમળ ેછે 
અને ે  ઉદાહરણો િહમો ફિલયા અને રગં અધં વ છે, જો ક,ે કે સર 
અને ડાયાિબટીસ મેલીટસ જેવા રોગો પણ આનવુંિશક આધાર 
ધરાવતા હોવાનુ ં ણીતું છે, આ િબન-ચપેી છે. 
 વધમુા,ં ઘણા રોગો ટૂંકા ગાળા માટે રહે છે જેન ે સામા ય 
શરદી જેવા તી  રોગો કહેવાય છે પરંતુ અ ય ઘણી િબમારીઓ લાબંા 
સમય સધુી રહે છે અન ે ય રોગ જેવા વનકાળ સુધી પણ તે ોિનક 
રોગો છે. કે સર એ માનવ તના સૌથી ભયંકર ોિનક રોગોમાનંું એક 
છે અન ે સમ  િવ વમાં મૃ યુનુ ં મુ ય કારણ છે. સામા ય કોષોનુ ં
કે સર ત િનયો- લાિ ટક કોષોમા ં પાંતર ભૌિતક, રાસાયિણક અથવા 
જૈિવક એજ ટો વારા ે રત થઈ શકે છે. એ સ-ર,ે ગામા કરણો અન ે
િબન-આયોનાઇ ઝગ રે ડયેશન UV જેવા આયોનાઇ ઝગ રે ડયેશન 
ડીએનએને નુકસાન પહ ચાડે છે જે િનયો- લાિ ટક ા સફોમશન તરફ 
દોરી ય છે. તમાકનુા ધમુાડામાં હાજર રાસાયિણક કા સનોજે સ 
ફેફસાના કે સરના મુ ય કારણ તરીકે ઓળખાયા છે. કે સર પેદા કરતા 
વાઈરસ પણ ણીતા છે, તેઓ વાઈરલ ઓ કો સ નામના જનીનો 
ધરાવ ેછે. 
 ચેપી એજ ટોમા ં પેથોજે સ નામના સ વોના િવશાળ 
જૂથનો સમાવેશ થાય છે, તે વાયરસ, બે ટે રયા, ગ, ોટોઝોઆન અન ે
મિ ટ-સે યુલર વો સ, જંતઓુ વગેર ે છે. આ સ વોન ે કારણે થતા 
રોગોમાં ઈ ફ યુએ ઝા, ડે યુ તાવ, એઈ સ, ટાઈફોઈડ, કોલરેા, 
મેલે રયા વગેરનેો સમાવેશ થાય છે. રગવો સ, ફાઇલે રયાિસસ, વગરે.ે 
પેથોજે સ િવિવધ પયાવરણીય પ રિ થિતઓમાં વ ે છે અન ે
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યજમાનની અદંરના વાતાવરણમાં અનુકૂલન કરવાની તેમની પાસ ે
મોટી સભંાવના છે. ઉદાહરણ તરીકે, પેથોજે સ જે વેશ કર ેછે નીચા 
pH માં પણ પેટમાં ટકી રહવેાની રીત ણે છે અન ે િવિવધ પાચન 
ઉ સેચકો સામે િતકાર કરે છે. યિ ત પર પથેોજેિનક હુમલો અન ે
અ ય યિ તમાં ફેલાય છે તે હવા, પાણી, માટી, શારી રક સપંક અન ે
અ ય ાણીઓ વારા પણ થાય છે. આવા ાણીઓ આમ મ ય થી છે 
અન ે તેમને વે ટર કહવેામા ં આવે છે. ઘણા ક સાઓમા ં શરીર 
રોગ િતકારક તં  વારા આમાનંા મોટાભાગના ચેપી એજ ટોથી 
પોતાનો બચાવ કરવામાં સ મ છે. હ તગત રોવ િતકારકશિ ત 
પેથોજન િન દ  છે; જો ક,ે આપણી પાસે જ મથી જ જ મ ત 
રોગ િતકારક શિ ત પણ છે. 
 ઘણા પયાવરણીય જોખમોને લીધે આપણા વા ય પર 

િતકૂળ અસર થાય છે જે શરીરમા ંઅનેક કારના ચપે તરફ દોરી ય 
છે. વધતી વ તી સાથ,ે ખોરાક, પાણી, ઘર, વાહન યવહાર, ઉ  
વગેરનેી માંગ વધી રહી છે જેના કારણે આપણા કુદરતી સંસાધનો પર 
જબરદ ત દબાણ આવી ર ુ ં છે અને તનેા કારણે હવા, પાણી અન ે
જમીનના દષૂણમા ં ફાળો આવી ર ો છે. આપણ ે જે ખોરાક અન ે
પાણી લઈએ છીએ ત ેસિહતની વનશૈલી, જંક/ફા ટ ડ, આરામ 
અને યાયામ, આદતો અને સ અને આ કોહોલનો દુ પયોગ 
આપણા વા ય માટનેો બીજો પડકાર છે. થૂળતાનુ ં વધતુ ં તર, 

હાઈપર લાયકેિમઆ અને હાઈપરટે શન એ વા યના િ કોણથી 
ચતાનું એક મોટુ ં કારણ છે. વૈ ાિનકો, ટે નોલો ટ, ડોકટરો અન ે
કૃિતવાદીના સતત યાસોએ આપણા વનમાં સલામતી અન ે

સલામતીના ઘણા નવા ર તાઓ લા યા છે. બાયો-મે ડકલ 
ડાય નોિ ટ સ, નવી રસીઓ અન ે એિ ટબાયો ટ સ, સ જકલ 
પ ધિતઓ અને િજને ટક એિ જિનય રગમાં મોટી શોધોએ 
માનવ તન ે રાહત આપી છે. આ યાસો યિ તગત વા ય અન ે
વ છતાના ધોરણને વધારવા અને સમુદાયને િનવારક અન ે

ઉપચારા મક બનં ે સુિવધાઓ દાન કરવા માટ ે જવાબદાર છે. 
મૃ યુદરની મર વધી છે, િશશ ુઅને માતા મૃ યુદરમાં ઘટાડો થયો છે 
અન ેરોગચાળો ખૂબ િનયં ણમા ંછે. 
 યાન અન ે હબલ દવાઓના પરપંરાગત  ાન ે સમુદાયના 
વા યન ે ભાિવત કય ુછે. સ ટનેેબલ ડેવલપમે ટલ ગો સમા,ં ગોલ3 

યુનાઈટેડ નેશ સ વારા 2015 માં થાિપત "સારા વા ય અન ે
સુખાકારી" " વ થ વનને સુિનિ ચત કરવા અને તમામ મરના 
તમામ લોકો માટે સુખાકારીને ો સાહન આપવા માટે" બનાવવામા ં
આ યું છે. 

 આ પટેા-થીમના મુ ય ઉ ે યો છે: આપણા વા ય અન ે
શરીરની પોષક જ રયાતોન ે અસર કરતા પ રબળો િવશ ે બાળકોમા ં

ગૃિત લાવવા; કોરોનાવાયરસ જેવા રોગોના િનવારણ અન ેઉપચારમાં 
નવી વૈ ાિનક, તકનીકી અને બાયો-મે ડકલ શોધ કરવી; કોિવડ-19 
રોગચાળા દરિમયાન સ યેલી કટોકટીના બહેતર યવ થાપન માટ ે
મનુ યની પોષણની જ રયાતને પહ ચી વળવા માટે િવિવધ વૈ ાિનક 
અન ેતકનીકી હ ત પેો અન ેનવીન િવચારોનુ ંઅ વષેણ કરવુ.ં આ પટેા 
થીમમા ં દશનો/મોડેલ આનાથી સંબંિધત હોઈ શક ેછે: 
• વા યન ે અસર કરતા પ રબળો અને  તનેા લીધ ે શરીરમા ં થતી 
િબમારીઓ; 

•  િત વ છતા આરો યને કઇ રીત ે અસર કરે છે તનેો અ યાસ 
કરવો. 
• ખોરાક કે જે આપણી રોગ િતકારક શિ તમાં સધુારો કર ેછે 

• સ કલ મા ક, PPE કીટ વગેરે અન ે અ ય બાયો ડ ેડેબલ અન ે
િબન-બાયો ડ ેડેબલ કચરાના િનકાલ માટે વ છતાની સુધારલેી 
પ ધિતઓ અન ેનવીન રીતો અને યો ય ટેકનોલો ; 

• વ છ ભારત અિભયાન, રા ીય ર તિપ  નાબૂદી કાય મ વગેર ે
જેવી નીિતઓ/કાય મો/યોજનાઓના અસરકારક અમલીકરણ માટ ે
નવીન િવચારો કે જે આરો ય પર ન ધપા  અસર કર ેછે; 

• ભારતને વૈિ વક અથતં નો મોટો ભાગ બનાવવા માટ ેઆ મિનભર 
ભારત (આ મિનભર ભારત) જેવી નીિતઓ/કાય મો/યોજનાઓના 
અસરકારક અમલીકરણ માટ ેનવીન િવચારો 
   • નીિતઓ/કાય મો/યોજનાઓ જેમ કે નમામી ગંગે અને Nationa 

Clean Air કાય મના અસરકારક અમલીકરણ માટે નવીન િવચારો; 
• વ છતા ળવવા માટે કચરાનો યો ય રીતે િનકાલ કરવાની રીતો; 
• ામીણ વ છતા સધુારવા માટનેી પ ધિતઓ; 

• કોરોનાવાયરસ સાથ ેસંબધ ધરાવતા ચપેી અન ેબીનચેપી રોગો  
• કોરોના વાયરસ, ફેફસાના ચપે, ડે ય,ુ મેલે રયા, િચકનગુિનયા, 
વગેરનેા ફેલાવાન ેિનયંિ ત કરવાની પ ધિતઓ/ર તાઓ.  
• િવિવધ તર/ેિવિવધ એજ સીઓની ભૂિમકાઓ પર રોગોને િનયંિ ત 
કરવા માટ ેનવીન િનવારક પગલા ં(ચપે ફેલાવવાની સાકંળ તોડવા માટ ે
યિ તની ભૂિમકા); 

• દવાઓની પરપંરાગત પ ધિતઓનું દશન અન ેઉપયોગ; 

• ણીતા ત યો, તારણો ,  શારી રક કસરત અને યોગના વા ય 
લાભોનુ ં દશન; 

સંતુિલત આહાર અને િવિવધ ખા  પદાથ ના પોષક મૂ યોનું મહ વ 
દશાવવુ;ં 
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• સામાિજક અંતરની ભૂિમકા અન ેતેના અમલીકરણમા ંસમ યાઓન ે
દૂર કરવાના ંપગલાં/નવીન તકનીકો િવશ ેલોકોમ ગૃિત લાવવા અન ે
સંવેદનશીલ બનાવવાની રીતો; 
• પાકના પોષણ મૂ યન ેસુધારવા માટ ેબાયોટેકનોલો ની ભૂિમકા; 
• જંક ડ આઈટમો, ભેળસેળયુ ત ખા  પદાથ ની આપણા શરીર પર 
અસર અને તનેા િનવારક પગલાં દશાવવા માટેના મોડલ/ ોજે સનુ ં

દશન; 

• અક માતો અને ઇ ઓ ટાળવા માટે જોખમી પ રિ થિતઓમા ં
સલામતીના યો ય િનયમો િવશ ે બાળકોમા ં ગૃિત લાવવા માટ ે
મોડેલો/ ોજે સનુ ં દશન; 

• ામીણ/શહરેી િવ તારો અન ે િતયતાની તબીબી સહાય અન ે
સુિવધાઓ રજૂ કરવી; 
• આરો યની બાબતોમા ંસાવચતેી રાખવા માટે લોકોન ે ગૃત કરવા 
અન ેઉપલ ધ સુિવધાઓનો ઉપયોગ કર.ે  
• બાયો-મે ડકલ ે ોમા ં ાન-આધા રત તથા સમજપવૂક નવી 
વૈ ાિનક, તકનીકી સાધનનો િવકાસ; 

• પરપંરાગત, આધુિનક, હોિમયોપેથી, આયુવદ, વગેરે જેવી િવિવધ 
તબીબી ણાલીઓમાં ણીતા ત યો અને સંશોધનના તારણોની 
રજૂઆત; 

• ણીતા ત યો અન ેસંશોધનોના આધાર ે વનશૈલી અન ેસારા અન ે
ખરાબ વા ય સાથ ેતનેો સબંંધ; 

• િવિવધ રોગો માટ ે ઉપલ ધ સામા ય રોગિનરોધક પગલાં અન ે
ઇનો યુલશેન અને રસીકરણના ફાયદા; કુટુંબ આયોજન અને ક યાણ 
માટ ેયો ય પગલા;ં 
• ઓછા ખચ, રોગ િતકારક શિ ત વધારવા પૌિ ક ખોરાક િવકસાવવા 
માટનેા િવચારો; 
• ઓછી કમતના તબીબી િનદાન અન ેરોગિનવારક સાધનો; 
• ટકાઉ કૃિષ અને આરો ય માટ ેરમકડા/મોડેલ; 

• આરો ય પર ખાતરો, જંતુનાશકો, હોમ સ અન ેખા  રગંો વગેરનેા 
રાસાયિણક અવશષેોની અસર દશાવવા માટે રમકડા/મોડેલ; 

• કોરોનાવાયરસથી બચવા માટે શારી રક રીત ેિવકલાગં યિ તઓ માટ ે
નવા તબીબી િનદાન અને ઉપચારા મક સાધનો/સહાય; 

• િવિવધ એજ સીઓના િવિવધ તરો / ભૂિમકાઓ પર નવીન 
િનયં ણ પગલા;ં 
• દૂષણ અને તનેા િનયં ણ, નવીન અને પયાવરણિમ (ECO 

Friendly)  પ ધિતઓ; 

• માનિસક વા ય અન ે માદક યોના દુ પયોગ માટનેા નવીન 
િવચારો; 

 

4 પ રવહન અન ેનાવી ય 

આ પટેા-થીમના ઉ ે યો છે- સામા ય જનતા અન ે બાળકોન ે
પ રવહનના િવિવધ કારો તમેજ ટકાઉ િવકાસ માટ ેપ રવહનના 
મહ વન ે સમજવા માટ;ે વતમાન પ રવહન ણાલીઓની 
સમ યાઓ અન ે ચતાઓ િવશ ેતેમન ે વાકેફ કરવા અન ે કાય મ 

ણાલીઓ  માટ ેનવીનતાઓને ો સાહન આપવા. 
આ પટેા-થીમમાંના દશનો/ મોડેલો આનાથી સંબંિધત હોઈ શક ે
છે: 
• કાય મ પ રવહન માટે સધુારેલ વદેશી મોડલ  

• ઓટોમોબાઈલ/જહાજો, બોટ વગેરનેી ધણ કાય મ/ દષૂણ-
મુ ત ડઝાઈનના વ કગ મોડલ; 

• માગ, રેલ, પાણી અને હવાઈ પ રવહન ણાલીના કાય મ 
સંચાલન માટનેા નવીન િવચારો, દા.ત., બહેતર સલામતીના ં
પગલા,ં ા ફક મનુ ંસંચાલન વગરેે; 

િવિવધ કટોકટી સવેાઓ, જેમ ક ે તબીબી, પોલીસ, સૈ ય અન ે
અ ય વહીવટી સં થાઓ વ ચ ે અસરકારક પ રવહન માટ ે
સુધારેલા ઉપકરણો; 
• વાહન યવહાર આપિ  યવ થાપન વગેરેને લગતી માિહતી 

દાન કરવા માટ ેભૂ-િ થર ઉપ હોનો ઉપયોગ; 

વતમાન પ રવહન ણાલીમા ંસધુારો કરવા માટનેી ડઝાઇન; 

• લોકોને જોડવા માટે પ રવહનના આધુિનક રીતનો ઉપયોગ 
કરવાની નવીન રીતો. 
 રમત વારા શીખવુ ંએ બાળકના િવકાસનો એક મહ વપૂણ 
ભાગ છે. રમકડાનંો ઉપયોગ બાળકોને તમેના વનમાં જ રી 
િવિવધ કૌશ યો શીખવામા ંમદદ કરી શક ેછે. રમકડા ંસમ યા હલ 
કરવાની કુશળતા િવકસાવવામાં મદદ કરી શકે છે, તેમની શારીરીક 

યાઓ િવકસાવવામાં મદદ કરે છે અન ે તેમની સજના મકતા 
અન ેક પનાન ેપણ પોષ ેછે. 
 ભારતમા ં રમકડાં ાચીન સમયથી અિ ત વમાં છે. 
પરંપરાગત ભારતીય રમકડા ંસરળ હતા અન ેવા તિવક વનના 

ાન સાથ ે જોડાઈ શકતા હતા. ઉપલ ધ સાિહ ય દશાવ ે છે ક ે
રમકડાં સં કૃિત, સમાજન ે િત બિબત કર ે છે શા ર રક અન ે
માનિસક િવકાસમાં મહ વપણૂ ભૂિમકા ભજવે છે. એવું ન ધવામાં 
આ યું છે ક ે સધ ુ શહેરોના ચો કસ ભાગોમા ં રમકડાંના નમનૂા 
મળી આ યા હતા, જેને રમતના ે ો તરીક ેિનયુ ત કરેલા ણી 
શકાય છે. સધ ુખીણમા ંથયલેા તમામ તારણો પૈકી દસમો ભાગ 
રમત-સંબંિધત છે, હીલ કાટ, રેટલ, ડાઇસ જેવા રમકડાનો 
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સમાવેશ થાય છે. વારસો પુનઃ ા ત કરવા માટે ઘ ં કરવાની 
જ ર છે. 
 યુવા પઢેી તેમના નવીન રમકડાનંું દશન કરી શકે તવેુ ં
લેટફોમ બનાવવુ ંજ રી છે. ઉ ોગમા ંિબનઆરો ય દ ઉ પાદન 
થાઓ, લાિ ટક અન ે ઈલે ોિનક રમકડાંન ે નકારીને કચરાના 

િનયં ણ અગંે યવુા પેઢીમાં ગૃિત લાવવાની જ ર છે. આપણા 
સમાજને ઓગિનક રમકડાંના મહ વ યે સવંેદનશીલ બનવાની 
જ ર છે. રમકડાનંો ઉપયોગ તમામ મરના બાળકો તમેના 
રો જદા વનમા ં િવ ાનન ેજોવા અને ઓળખવા માટે કરી શક ે
છે. 
 િવ ાથ ઓ બ ે કારના રમકડાં ડઝાઇન અને િવકસાવી શક ે
છે: 
(a) િ થર અને (b) ગિતશીલ 

િ થર રમકડા,ં જેમ કે પતંગ, ઢ ગલી, ાણીઓ, પ ીઓ વગેર,ે 

માટી, વાંસ, ધાતુઓ, કાગળ અથવા કોઈપણ થાિનક રીત ે
ઉપલ ધ સામ ીમાંથી બનાવી શકાય છે. 
ગિતશીલ ેણીમા,ં મૂ વગ અથવા/અને વિન, કાશ ઉ પ ન 
કરતા રમકડા ં જેમ ક,ે ડમ  અથવા મ રટેલ, િ પ નગ ટોપ 
અથવા લ ટ,ુ ગુલેલ, ફરતા વાહનો, ઢ ગલી, રોબો સ વગેર ે
બનાવી શકાય છે. આ રમકડા ં િવ ાનના િવિવધ યાલોન ે
સમજવામાં ઉપયોગી થશ.ે િવ ાથ ઓ અ તન િવ ાનના રમકડા ં
ડઝાઇન કરી શકે છે, અથવા િવ ાનના ોજે ટ તૈયાર કરી શક ે
છે, જે તેઓ બાળકો તરીક ે ર યા હોય તવેા સાદા રમકડાંના 
આધાર ે રમકડાનંો ઉપયોગ િવ ાનના ઘણા યાલોન ે યવહાર 
કરવા માટે િશ ણ સહાય તરીકે પણ થઈ શક ે છે. આ બાળકના 
સવાગી િવકાસમા ંફાળો આપ ેછે. 

5.A વતમાન નાવી ય વારા ઐિતહાિસક િવકાસ 

 રમતી વખત ે શીખવાથી બાળકોને અ ગૃતપણે િવિવધ 
મહ વપૂણ વન કૌશ યો િવકસાવવામાં મદદ મળે છે. તથેી, 
બાળકોના વનમાં રમકડાનંી ભિૂમકા ખૂબ જ મહ વપૂણ છે. 
રમકડા ં સમ યા હલ કરવાની કશુળતા િવકસાવવામા,ં તેમની 
શા રરીક કુશળતા િવકસાવવામા ંઅન ેતમેની સજના મકતા અન ે
ક પનાન ેપણ પોષવામાં મદદ કરી શકે છે. 
 રમકડાંનો ઇિતહાસ માનવ સ યતા જેટલો જૂનો છે. 

ાચીન સમયમાં પ થર, લાકડંુ, માટી વગેરનેો ઉપયોગ કરીન ે
રમકડા ં હાથ વડ ે બનાવવામા ં આવતા હતા. નવી સામ ીના 
િવકાસ અને ટે નોલો મા ં નવીનતાઓને લીધ ે ઘણી નવી 

િવશેષતાઓ સાથે રમકડાનંા િવિવધ કારોનો િવકાસ થયો છે, 

જેમ ક;ે આકષક રંગોવાળા રમકડાં તરીક,ે કાગળ, લાિ ટક, 

િસરાિમ સ વગેર ેજેવી નવી સામ ીથી બનેલા રમકડા.ં 
 ઇલિે િસટી અને ઇલે ોિન સના ે માં િવકાસથી 
રમકડાંના ે માં નવા પ રમાણો ખુ યા છે. િવ ુત અન ે
ઈલે ોિનક ઉપકરણોએ હાલના રમકડાંમા ં બટેરી વારા પાવર 
અપ કરીને નવી સુિવધાઓ ઉમરેી છે અને રમકડાનં ે િવિવધ 

કારની ગિત આપવા માટે મોટરનો ઉપયોગ થયો. જેથી  રમકડા ં
હલનચલન કરી શકે છે, નૃ ય કરી શકે છે અથવા િવિવધ કારની 
લાઇટ વગેર ેઉ પ ન કરી શક ેછે. 
 આધુિનક ડિજટલ તકનીકો અન ેમાઇ ોક ોલસના ઉદભવ 
સાથ,ે રમકડાનંી નવી ણેી િવકસાવવામા ં આવી છે જે વધ ુ
ઇ ટરેિ ટવ હતા અને દૂરથી પણ િનયંિ ત કરી શકાય છે. 
 આ દવસોમા ં આ ટ ફિશયલ ઇ ટેિલજ સ (AI) સાથનેા 
નવીન રમકડાં િવકસાવવામાં આવી ર ા છે, જેને વપરાશકતાઓ 
વારા કોડ કરી શકાય છે જેમ ક;ે AI આધા રત ઢ ગલી 

વપરાશકતાઓ સાથે મૈ ીપૂણ વાતચીત કરી શકે છે. એ જ રીત ે
ો ામેબલ રોબો સ જે અસં ય મનોરજંન સુિવધાઓ કરવા 

સ મ છે જે બાળકો જોઈ શક ેછે અથવા તેની સાથે આંતર ફા 
કરી શકે છે. ઉદાહરણ તરીક,ે વપરાશકતા યાર ેપણ કોઈ ચો કસ 
યિ તન ેજુએ યાર ેબૂમો પાડવા અથવા નૃ ય કરવા માટે રોબોટન ે
ો ામ કરી શકે છે અથવા તનેે ચો કસ પૂવિનધા રત માગ વગેર ે

પર આગળ વધવા માટે ો ામ કરી શકાય છે. 
આ પટેા-થીમમાં દશનો/મોડેલ આનાથી સંબંિધત હોઈ શક ેછે: 
• રમકડાં ાચીન સમયથી વતમાન સમય સુધીના રમકડાંની 
સફરને દશાવ ેછે; 

• સાથે રમકડાનંા વ કગ મોડલ 

હાલના રમકડામંા ંફેરફાર; 

• રમકડાંના વ કગ મોડલ જે માનવ તને િવિવધ રીત ેમદદ કરી 
શકે છે; 

• વૈ ાિનક િસ ધાંતો પર આધા રત રમકડા ં
અન ેગાિણિતક યાલો; 
• થાિનક રીત ેઉપલ ધ સામ ીમાથંી રમકડાં. 
• નકામી સામ ીમાથંી રમકડાં. 
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5 B. આપણા માટ ેગાિણત 

 વતમાન વન ગાિણિતક ાનની જ ર છે. ગિણત વન 
માટ ેમહ વપણૂ છે અને સવાગી યિ તગત િવકાસન ેટકેો આપે છે. 
ગિણત િવ ાથ ઓના િશ ણન ે ગાિણિતક ાન અન ે મૂ ય િશ ણ  
બંને રીત ેન ધપા  રીત ે ભાિવત કરે છે 

 નૈિતક િશ ણ. આપણે આપણી આસપાસની કૃિત, 

ટે નોલો , આ કટે ચર, મશીનરી, િબ ડગ ઈ ડ ી, બે કગ સે ટર, 

રસચ, કાટ ાફી વગેરમેા ં ગાિણિતક એિ લકેશન શોધી શકીએ 
છીએ. ને ટ સમાં ખૂબ જ રસ દ એિ લકેશન છે. િજને ટ સમા ં
પૂવધારણા પરી ણમા ં આંકડાકીય પ ધિતઓનો ઉપયોગ થાય છે. 
ગિણતનો ઉપયોગ કરીને, આપણે મા ા મક સંબધંોના આંકડાકીય 
વણનો બનાવી શકીએ છીએ. યાર ે આપણે સંશોધન ડટેા પર 

યા કરીએ છીએ, યાર ેઆપણન ેઅંકગિણતીય યાસ, કેટ રગ, 

માણભૂત િવચલન વગેરનેી જ ર હોય છે. ગણુવ ાયુ ત શાળા 
િશ ણની મદદથી આપણે ગિણતમાં િવ ાથ ઓની િચ િવકસાવી 
શકીએ છીએ, કારણ ક ેગિણત એ આપણી દનચયાનો એક ભાગ છે 
અને આપણા વનની ગુણવ ાને ભાિવત કરે છે અને આપણા ં
યાવસાિયક અિભગમની ગુણવ ા. 

 આપણા રોજબરોજના વનમા ં આપણે જે પણ ભૂિમકા 
ભજવીએ છીએ, પછી તે રસોઈયા હોય ક ે ખેડૂત, સુથાર હોય ક ે
બકર, દુકાનદાર હોય ક ે ડૉ ટર, એિ જિનયર હોય કે વૈ ાિનક, 

સંગીતકાર હોય કે દગુર હોય, આપણામાનંા દરેકને જ ર હોય છે. 
ગિણત. એક જ ે માં ગિણતના કાય મોનો સારાંશ આપવો ત ન 
અશ ય છે. 
NEP 2020 મુજબ 'એ મા યતા છે ક ેગિણત અન ેગાિણિતક િવચાર 
ભારતના ભિવ ય માટ ે અન ે અસં ય આગામી ે ો અન ે
યવસાયોમાં ભારતની નેતૃ વની ભૂિમકા માટ ે ખબૂ જ મહ વપણૂ 

હશે જેમા ં આ ટ ફિશયલ ઇ ટેિલજ સ, મશીન લ નગ અન ે ડેટા 
સાય સ વગેરે સામેલ હશે.' ો સાિહત િવ ાથ ઓને ગાિણિતક 
િવષયો પર આધા રત મોડેલો બનાવવા એ િવ ાથ ઓન ે ગિણતની 
િવચારસરણીમાં જોડવાનો એક યાસ છે. 
આ પટેા થીમનો ઉ ે ય બાળકોને પૃ થકરણ કરવામાં મદદ કરવાનો છે 
કે કેવી રીતે ગિણતનો ઉપયોગ આપણી આસપાસની વ તુઓ, 

ઘટનાઓ, ણાલીઓ અને યાઓની તપાસ કરવા માટે થઈ શક ે
છે. ગિણતનો ઉપયોગ કરીન,ે આ પટેા થીમમા ં દશન/મોડેલ હોઈ 
શકે છે 
 

અનુલ ીન:ે 
• આપણા રો જદા વન/પયાવરણ સંબંિધત સમ યાઓની િવિવધ 
સમ યાઓના ઉકેલો સૂચવવા; 
• આપણી આસપાસના ઉદાહરણો જેમ ક ે કદુરતની બનાવટમા ં
િવિવધ ગાિણિતક પેટનની રચના જેમ ક ે પ ીઓની ઉડતી પટેન, 

ાણીઓની િહલચાલ અને મૂળની રચના, થડ, ડાળીઓ અન ેઝાડના 
પાંદડાઓમાં ગાિણિતક સંબંધો; 
• ભૌિતક ભૂગોળનું દશન જેમ કે પૃ વીનું પ ર મણ અન ે ાંિત, 

અ તા અને સમ કાશીય વગેર.ે; 
• ધૂમકેતઓુ, ઉ કાઓ અન ે અ ય નાના હોના મણક ાના 
માગની આગાહી કરવા માટનંુે ગાિણિતક મોડેલ; 

• રોગચાળા/બાયોટેર રઝમની િ થિતમા ં મનુ યમા ં રોગ કવેી રીત ે
ફેલાય છે ત ેબતાવો; 
• યુ ધો/પરમા  િવ ફોટો/રોગચાળોની િવનાશક અસરોની આગાહી 
કરવી; 
• વૃ ોના કારો, હવામાન અને જમીનની સપાટીની કૃિતના 
આધારે જંગલની આગનો ફેલાવો બતાવો; 
• માનવ ણાલીમા ંદવાઓની યાનું િનદશન; 

• દય, મગજ, ફેફસા,ં કડની, હાડકાં અન ેઅતંઃ ાવી ણાલીનુ ં
કાય દશાવ ેછે; 

• માનવ રોગોનુ ંક યુટર િનદાન; 

• ગટર, િ પલવ,ે નદીઓમા ં વાહીનો વાહ, 

વગેર;ે 

• ા ફક લો/ ટોક માકટનું વણન કરો 
િવક પો; 
• પાકના ઉ પાદનમા ંવધારો; 
• સામાિજક જંતઓુ જેમ કે મધમાખી, ઉધઈ વગેરે તેઓ થાિનક 
માિહતીનો ઉપયોગ કવેી રીત ેકર ેછે ત ે ણવા માટ ેતેઓ સંચારની  
જ ટલ અને કાયા મક પેટન પેદા કર ેછે; 

• શહેરી શહેર આયોજન; 

• આબોહવા પ રવતન/ લોબલ વો મગની અસર; 
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ન ધ: બાળકો માટ ેરા ય ક ાના િવ ાન, ગિણત અન ેપયાવરણ 
દશન (SLSMEE) ના એક દવસ પહલેા વન-ડ ેસિેમનારનુ ં

આયોજન કરી શકાય. 

 મનુ યો, ય  ક ેપરો  રીત,ે પયાવરણને ઘણી રીત ેઅસર 
કરે છે. િવિવધ માનવીય વૃિ ઓના પ રણામ ે િવિવધ રીત ે વૈિ વક 
તરે પયાવરણ દૂિષત થયલે છે, જેમ ક,ે વાતાવરણની રચનામા ંબદલી 

ન શકાય તવેા ફેરફારો જે આખર ેપૃ વીની આબોહવાને અસર કર ેછે; 

ઓઝોન તરનો િવનાશ જે પ રણામે પૃ વી પરના વંત વોના 
વનન ેઅસર કર ેછે,દૂર થયલે ઉપલા તરની માટી  જે રણનુ ંકારણ 

બને છે; જૈિવક િવિવધતાનું નુકસાન; હવા, નદીઓ, માટી અન ે
મહાસાગરોનુ ં યાપક દૂષણ, ીનહાઉસ વાયુઓન ે કારણે હવાની 
ગુણવ ામા ંઘટાડો અને આબોહવા પ રવતન. 
 જો તાકીદે પગલા ંલવેામા ંન આવે તો આ તમામ પ રબળો 
પયાવરણન ેસધુારી ન શકાય તવેુ ં નુકસાન પહ ચાડી શક ેછે. વૈ ાિનક 
સમુદાય ટકાઉપ ,ં ખાસ કરીન ેપયાવરણીય ટકાઉપ ં માટનેા જોખમ 
િવશે ચેતવણી આપી ર ો છે. આપણી વતમાન પેઢી તમેજ આવનારી 
પેઢીઓ માટ ે પયાવરણની ળવણીની ખબૂ જ જ ર છે. આનાથી 
ટકાઉ િવકાસની જ રયાત ઉભી થઈ છે અને જેમ જેમ આપણે 
ભિવ ય તરફ આગળ વધી ર ા છીએ તમે, ટકાઉ િવકાસની જ રયાત 
સતત વધી રહી છે. ટકાઉપ  ં એટલ ે ભાિવ પેઢીઓની પોતાની 
જ રયાતો પૂરી કરવાની મતા સાથે સમાધાન કયા િવના આપણી 
પોતાની જ રયાતો પૂરી કરવી. ટકાઉપ ં આપણા વનની 
ગુણવ ામા ંસુધારો કર ે છે, આપણી ઇકોિસ ટમનું ર ણ કરે છે અન ે
ભાિવ પેઢીઓ માટે કુદરતી સંસાધનોનું જતન કરે છે. Go Green  
અન ેટકાઉ રહવેાથી લાંબા ગાળામાં પયાવરણીય લાભો મહ મ થાય 
છે. 
 સ ટેનબેલ ડેવલપમે ટ ગો સ (SDGs) યુનાઈટેડ નેશ સ 
વારા 2015 માં અપનાવવામાં આ યા હતા. ટકાઉ િવકાસ લ યાંકો 

સામાિજક અન ે આ થક િવકાસની િવિવધ બાબતોન ે આવરી લ ે છે. 
ટકાઉ િવકાસ લ યોન ે પ રપૂણ કરવા માટે કેટલાક મોરચે પગલાનંી 
જ ર પડશ,ે જેમા ં વૈ ાિનક અને તકનીકી નવીનતાઓની મતાનો 
ઉપયોગ અન ે મૂડીકરણનો સમાવેશ થાય છે. આવી ટે નોલો ના 
ઉદાહરણોમાં કાબન કે ચર અન ે ટોરેજ િસ ટ સ, વધારાની કાય મ  
સચાઈ પ ધિતઓ, આવ યક દવાઓ, ઘરગ થુ પાણી શુિ ધકરણ 
ઉપકરણો, ાવક-આધા રત પેઇ ટથી ઉ ચ કાય મતાવાળા પાણી-
આધા રત િવક પો વારા જોખમી રસાયણોના સપંકમાં ઘટાડો કરી , 

મોટાભાગના ઘરગ થ ુ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવો. ઉદાહરણ તરીક ે

કોલસાના િવક પ તરીકે લાકડાની ચી સ તથા ખતે પેદાશનો ઉપયોગક 
કરવો જોઇએ. આપણા મહાસાગરોન ે બચાવવા માટે લાિ ટકના 
કચરાનુ ં રસાય લગ; અને ઉ પાદન યૂહરચનાઓ ક ે જે કચરો અન ે

દૂષણ ઘટાડે છે. 
 ટકાઉપ ં વધારવામા ં વૈ ાિનક નવીનતાઓની ભૂિમકાન ે
અવગણી શકાય નહ  કારણ કે આ પૃ વી પર માનવ વૃિ ઓની 
અસરોન ેઘટાડવામા ંમદદ કરી શક ેછે. વૈ ાિનક નવીનતાઓ એ મુ ય 
ઘટકો છે જેના વારા સં થાઓ, સં થાઓ, દેશો અને દેશો સતત 
ટકાઉપ ં લાગ ુકરે છે. તેથી, યારે તે નવીનતા-કેિ ત અિભગમો પર 
આધા રત હોય યાર ે ટકાઉપ  ં ા ત કરી શકાય છે. નેશનલ 
એ યુકેશન પોિલસી (NEP) 2020 એ પણ ટકાઉ િવકાસ લ યાંકોન ે
ટાં યા છે. NEP 2020 ની ભલામણોમાંની એક પયાવરણ િશ ણન ે
અિભ ન બનાવ ેછે 
  

 પયાવરણીય ગૃિત અને તેના સરં ણ અન ે ટકાઉ િવકાસ 
યે સંવેદનશીલતાના યો ય એકીકરણ માટે શાળા અ યાસ મનો 

ભાગ બ યો છે. િવવેચના મક િવચારસરણી ક ેજે િવ ાન િશ ણ સાથ ે
ઉ ભવ ે છે ત ે િવ વન ે સમજવા અન ે ટકાઉ પસંદગીઓ કરવા માટ ે
મહ વપૂણ છે. આપણે જોયું છે કે િવ ાન ટકાઉ િવકાસમાં િનણાયક 
ભૂિમકા ભજવ ેછે. તે આજકાલ િવ વભરના ઘણા દેશો વારા સામનો 
કરી રહેલા ઘણા પડકારોના ઉકેલો પૂરા પાડીને આ કર ે છે. િવકાસમા ં
ટકાઉપ ં હાંસલ કરવા માટ ેનવીનતાઓની જ ર છે, જે િવ ાન અન ે
ટેકનોલો એ પહ ચાડવી જોઈએ. ટકાઉ િવકાસના પડકારોનો સામનો 
કરવા માટ ેઆપણી મતાઓને સધુારવા માટ ેસંશોધન અન ેનવીનતા 
આવ યક છે. એક ટકાઉ િવ વનુ ં િનમાણ િશ તની ે તા પર 
આધા રત (Interdisciplinary cooperation)આંતરશાખાકીય 
સહકારની માંગ કરે છે. તેથી, જૈિવક અને ભૌિતક િવ ાન અન ે
ઇજનેરીએ નવીનતાઓના ઉપયોગન ેઝડપથી સુધારવા અન ેસમાજની 
જ રયાતો માટ ે આંતર િ  િવકસાવવા માટ ે સામાિજક અન ે વતન 
િવ ાન સાથે ન કથી કામ કરવુ ંજોઈએ. 

 

*  કોઇપણ  ક ૂઝંવણ માટ આ 

પ રપ ની ે  કોપી ફાઇનલ 

ગણાશે.  

(2) 

એક- દવસીય સેિમનારનું આયોજન કરવા માટનેી માગદ શકા 


