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ુ રાત ૈક્ષણણક શંોધન અને તાીમ રરવદ, ગાંધીનગર
ગજ
વળજ્ઞાન – ગણણત – યાાળરણ પ્રદાન – 2017
નમ ૂનાઓ / મોડેલ્શ વનમાાણ માટે માગાદવિકા

પ્રસ્તાળના

: ફધા

ફાકો

કુદયતી

યીતે

યાષ્રીમ

ળૈક્ષણણક

વુંળોધન

અને

ળીખલા ભાટે તત્ય અને વક્ષભ શોમ છે .

તારીભ રયદ (NCERT-NEW DELHI) દય

ફાકો વશજ યીતે ળીખતા શોમ છે અને તેઓ

લે

ોતાની પ્રવ ૃત્તિ દ્વાયા જ જ્ઞાન ભેલે છે .

રોકોભાું ત્તલજ્ઞાન,

ફાકો

ત્તળક્ષણની

ોતાની

આવાવનુું

લાતાલયણ,

ત્તલદ્યાથીઓ,

ત્તળક્ષકો
ગણણત

અને
અને

રોકત્તપ્રમતા

વાભાન્મ
માથલયણ

લધાયલા

ભાટે

પ્રકૃત્તત, લસ્ત ુઓ અને રોકો વાથે યસ્યના

જલાશયરાર નશેરુ યાષ્રીમ ત્તલજ્ઞાન, ગણણત

વ્મલશાય અને બાા દ્વાયા ઘણુ ું ફધુ ળીખતા

અને

શોમ છે . તેઓ નલા ત્તલચાયોને તેભના દાથથ

Jawaharlal

અને પ્રવ ૃત્તિઓ અંગેના અગાઉના જ્ઞાન અને

Mathematics and Environment Exhibition)

ત્તલચાયો વાથે જોડી ોતાના જ્ઞાનભાું લધાયો

આમોજન કયે છે . યાષ્રીમ ત્તલજ્ઞાન પ્રદળથન

કયે છે .

યાજ્મો,

માથલયણ

પ્રદળથનનુ ું

Nehru

(JNNSMEE

National

કેન્રળાત્તવત

પ્રદે ળો

Science,

અને

અન્મ

ત્તલજ્ઞાન અને ગણણતભાું યચનાત્ભકતા

વુંસ્થાઓ દ્વાયા જજલ્રા કક્ષાએ, ઝોન કક્ષાએ,

અને આત્તલષ્કારયતાને પ્રોત્વારશત કયલા ભાટે

ક્ષેત્રીમ કક્ષાએ તેભજ યાજ્મ કક્ષાએ અગાઉના

NCF-2005 (National Curriculum Frame

લે આમોજજત થમેર પ્રદળથનોનુ ું વભન્લમ છે .

Work-2005) ભાું પ્રવ ૃત્તિઓ, પ્રમોગો અને

તભાભ યાજ્મો અને કેન્રળાત્તવત

તકત્તનકી ભોડય ૂલ્વને ભશત્લ આલાભાું આલેર

કેન્દ્ન્રમ ત્તલદ્યારમ વુંગઠન, નલોદમ ત્તલદ્યારમ

છે . તે ત્તલત્તલધ ભાધ્મભોના પ્રવાયણ જેભ કે

વત્તભત્તત,

ળાા, તાુકો, જજલ્રો, યાજ્મ અને યાષ્રીમ

ત્તલદ્યારમો,

કક્ષાએ

સ્લત્તનબથય ળાાઓ, કેંરરમ ત્તતફેરટમન ળાાઓ

ત્તલજ્ઞાન,

ગણણત

અને

માથલયણ

યભાણુ ઉર્જથ

પ્રદળથનનાું આમોજન દ્વાયા ત્તલત્તલધ પ્રકાયની

તથા

પ્રવ ૃત્તિઓના અભરીકયણને ણ પ્રોત્વારશત

પ્રભાણણત

કયે છે .

થમેરા

ત્તલબાગના

વી.ફી.એવ.ઇ.

ત્તલબાગીમ

ત્તળક્ષણ

ફહુઉદ્દે ળીમ
નમ ૂનાઓ

વાથે

પ્રદે ળો,
કેન્રીમ
વુંરગ્ન

વુંસ્થાઓ

ળાાઓના

યાષ્રીમ

કક્ષાના

દ્વાયા
વુંદ
આ

પ્રદળથનભાું બાગ રે છે . છે લ્રા ઘણા લોની
જેભ આ લે 2017-18 ભાું ણ CRC,BRC
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અને જજલ્રા કક્ષાથી યાજ્મ કક્ષાએ ગણણત,

વ્મલસ્થાન,

ખગોત્તલજ્ઞાન,

રયલશન,

ત્તલજ્ઞાન અને મથલાયણ પ્રદળથન મોર્જળે.

યભતો અને ખેર-કૂદ તથા લાતાલયણભાું

NOV. 2018 ભાું મોર્જનાય JNNSMEE ની

રયલતથનોની વભસ્માઓનો વાભનો કયલો

તૈમાયીનુું આ પ્રથભ ચયણ છે .

લગેયે ક્ષેત્રોભાું નલા ઉામો ળોધલાભાું,
ત્તલજ્ઞાન અને ગણણતની ભ ૂત્તભકાની પ્રળુંવા

ુ
પ્રદાનના ષેતઓ

અને વયાશના કયલી.
 ફાકોને માથલયણ વુંફધ
ું ી વભસ્માઓ

 ફાકોને ોતાની સ્લાબાત્તલક જજજ્ઞાવા અને

પ્રત્મે ર્જગૃત કયલા અને તે વભસ્માઓને

યચનાત્ભકતા ભાટે એક ભાધ્મભ  ૂરુું ાડવુ ું

યોકલા અને તેભનુ ું ળભન કયલા ભાટે

કે જ્માું તેઓ ોતાની જ્ઞાન ત્તાવા ભાટે

તેભને ત્તલત્તલધ યચનાત્ભક ત્તલચાયો ભાટે

ળોધ-ખો કયી ળકે.

પ્રેરયત કયલા.

 ફાકોની આજુ ફાજુ થઇ યશેરી ગત્તત-

યાષ્ર અને વભાજ દ્વાયા અનુબલાતા

ત્તલત્તધઓભાું ત્તલજ્ઞાનની અનુભ ૂત્તત કયાલલી

પ્રશ્નો વુંદબે ફાકો કુદયતી યીતે જ જજજ્ઞાસુ

તથા ળીખલાની પ્રરિમાને બૌત્તતક અને

અને યચનાત્ભક શોમ છે . ડકાયો વાભે ઉબા

વાભાજજક માથલયણ વાથે જોડીને જ્ઞાન

યશેલા ભાટે આણે વતત નાત્તલન્મવબય યશીમે

પ્રાપ્ત કયલા તથા ત્તલત્તલધ વભસ્માઓનાું

તેલી જરૂરયમાત છે . ભનુષ્મની આયાભદામક

વભાધાન ભાટે પ્રેરયત કયલા.

અને સુયણક્ષત જીલનળૈરીએ પ્ર ૃથ્લી યના

 આત્ભત્તનબથયતા,

વાભાજજક

તથા

આત્તથિક

ભમાથરદત સ્ત્રોતો ય દફાણ આણ્યુ છે . જેના

માથલયણના ત્તલકાવના રક્ષ્મની પ્રાપ્પ્ત

કાયણે અવભાન તકો અને ણફનટકાઉ ળોણ

ભાટે ત્તલજ્ઞાન અને ટૅકનોરોજીના ત્તલકાવને

ઉદબવ્યુ ું છે .

એક ભશત્લના વાધન તયીકે બાય આલો.

ઉમોગ ત્તલળે જો કાજી રેલાભાું ન આલે તો

 ત્તલજ્ઞાન અને ટૅકનોરોજીનો ત્તલકાવ કેલી

ભનુષ્મના જીલન અને તેના બત્તલષ્મ ભાટે

યીતે થમો છે , તેન ુું ત્તલશ્રેણ કયવુ ું તથા

ત્તલનાળ કે શાત્તનની  ૂયે  ૂયી વુંબાલના છે .

તેના ય ત્તલત્તલધ વ્મક્તતઓ, વુંસ્કૃત્તતઓ

ભોટા ામે કોઈ ણ દે ળ અથલા યાષ્રનો

અને વભાજની અવયો જોલી.

ટકાઉ ત્તલકાવ ત્માયે જ થઈ ળકે જ્માયે આત્તથિક,

 જીલનના ડકાયો જેભકે ખેતી, ખાતયો,

વાભાજજક

ઉરબ્ધ

અને

સ્ત્રોતોના

માથલયણ

રયભાણોભાું

પ્રદૂ ણમુકત

અને

ત્તલજ્ઞાન અને ગણણત ત્તલશ્વને વભજલા ભાટે

આત્તિ

અને ળોધખો ભાટે ના ળક્તતળાી યસ્તાઓ

આદાનપ્રદાન

ભારશતી

ટે કનોરોજી,

ર્જલલાભાું

ત્રણેમ

ખોયાક ઉત્ાદન પ્રરિમા, ફામોટે કનોરોજી,
ઉર્જથ,

વભન્લમ

જેલા

ટકાઉ

આલે.
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છે . જે વભાજની વભસ્માઓના ત્તનલાયણ ભાટે

યોજ મોર્જમેર યુનાઈટે ડ નેળન્વની વસ્ટે નેફર

એક અગત્મની ભ ૂત્તભકા બજલે છે અને ટકાઉ

ડલરભેંટ વત્તભટ ભાું તભાભ વભ્મ દે ળોએ

રક્ષ્માુંકોની પ્રાપ્પ્ત ભાટે એક મુખ્મ ળસ્ત્ર તયીકે

ટકાઉ ત્તલકાવ ભાટે 2030 એજેન્ડા સ્લીકાયે ર

કામથ કયે છે . દુત્તનમાને ટકાલલા ભાટે આલા

છે ,જેભાું ટકાઉ ત્તલકાવ ભાટે ના 17 ત્તલત્તલધ

ળક્તતળાી વાધનોની ઓખ અને પ્રોત્વાશન

પ્રકાયના રક્ષ્મો 169 વુંફત્તું ધત રક્ષ્માુંકો વાથે

આલા જેથી, દે ળના ફેશતય બાત્તલ ભાટે

આેર

વભાજ

વભસ્માઓનો

Development Goals) ના નાભે ઓખામ છે .

ત્તલજ્ઞાન અને ગણણત દ્વાયા ત્તનયાકયણ રાલી

બાયતભાું શાથ ધયામેર ઘણાફધા ત્તલકાવાત્ભક

ળકામ. લથ 2017-18 ના યાજ્મ કક્ષાના

કામથિભો SDG આધારયત છે .

ભારત શરકાર

ત્તલજ્ઞાન, ગણણત અને માથલયણ પ્રદળથન ભાટે

દ્વારા ટકાઉ વળકાશ માટે ગ્રીન

ઈંન્ન્ડયા, મેક

ુ ય વળવય :- “ટકાઉ
વુંદ કયલાભાું આલેર મખ્

ઇન ઈંન્ન્ડયા, સ્માટા વશટી, બેટી બચાઓ બેટી

વળકાશ

ઢાઓ, પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના, શંશદ

દ્વાયા

માટે

અનુબલાતી

નાવળન્યતા

/

નળીનીકરણ”

છે ,

ગ્રામ

જે

SDG

યોજના,

(Sustainable

(Innovation for Sustainable Development

આદા

રડજજટ

ઈંન્ન્ડયા,

) છે .

સ્ળચ્છ ભારત જેળા નળીન પ્રારં ણભક ગાં
(1987) ભાું ટકાઉ

ેળામાં આવ્યા છે . લથ 2017-18 ભાટે વુંદ

ત્તલકાવની ફહર્જ
ુ ણણતી અને ભોટાામે સ્લીકૃત

કયે ર મુખ્મ ત્તલમ અને ેટા ત્તલમ જો કે

રયબાા આેર છે જે અનુવાય ટકાઉ ત્તલકાવ

પ્રત્મક્ષ અને યોક્ષ યીતે વયકાયના ઉયોતત

એટરે

ેઢીની

પ્રાયું ણબક ગરાુંઓ ઉય જ કેંરરત થામ છે .

બત્તલષ્મની જરૂરયમાતો વાથે વભાધાન કમાથ

આ વુંદબે એલી અેક્ષા યખામ છે કે ત્તળક્ષકો

લગય લતથભાનની જરૂરયમાતોને શોંચી ળકે.

અને ત્તલદ્યાથીઓએ

બ્રુંટરેંડના રયોટથ

એલો

ત્તલકાવ

જે

બાત્તલ

વભાનતા અને ત્તલકાવ એ 1960 થી

તભાભ

ાવાઓનુ ું

ત્તલજ્ઞાન

અને ગણણતના

ત્તલશ્રેણ

કયી

ટકાઉ

બાયતીમ અથથતત્ર
ું નો મુખ્મ કેંર યહ્યો છે . જો કે

ત્તલકાવ રક્ષ્માુંકો (SDG) વુંદબે ત્તલજ્ઞાન અને

અમુક ક્ષેત્રો જેભ કે ગયીફી ત્તનલાયણ, સ્લાસ્થ્મ

ગણણત ની ભ ૂત્તભકા અંગે ર્જણે. તે ત્તળક્ષકો અને

અને ત્તળક્ષણ જેલા ક્ષેત્રોભાું અગત્મના સુધાયા

ત્તલદ્યાથીઓને લૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તલચાયો

જોઇ ળકામ છે અને શજી ઘણુ ું કયલાનુ ું ફાકી

 ૂયા ાડળે અને જુદી જુદી વભસ્માઓના

છે . દે ળ આજે ઘણા ફધા ડકાયોનો વાભનો

ત્તનયાકયણ અંગે ભોડેલ્વ ફનાલલાભાું ભદદરૂ

કયી

બત્તલષ્મ

થળે. લૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તલચાયો આ

ત્તનભાથણ ભાટે આ ડકાયોના મોગ્મ ઉકેર અંગે

વુંદબે કામથ કયલા ભાટે નાલીન્મ ૂણથ યસ્તાઓ

ત્તલચાયલાની જરૂય છે . 25 વપ્ટે મ્ફય 2015 ના

ળોધલાભાું, વાદા વાધનોના ઉત્ાદનભાું કે જે

યશમો

છે .

યાષ્રના

ફેશતય
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નલી જરૂરયમાતો  ૂયી ાડળે, લસ્તીના નીચરા

(Resource management and food

તફક્કાની ત્તલકાવ પ્રરિમાભાું બાગીદાયી ભાટે

security)

તથા ત્તલજ્ઞાન, ગણણત અને ટૅકનોરોજીના

3. કચરાન ંુ વ્યળસ્થાન અને જલ સ્ત્રોતો

ત્તલકાવ ભાટે દે ળભાું નાલીન્મ ૂણથ ઈકો ત્તવસ્ટભ

ની જાલળણી

યચલા અને વરિમ ફનાલલા ભાટે ઉમોગી

(Waste management and water

થળે. કદાચ એવુું ફને કે ત્તળક્ષકો અને ફાકો

body conservation)

નલા અને બત્તલષ્મભાું ઉમોગી ત્તલચાયો આી

4. રરળષન અને પ્રત્યાયન

ળકે યું ત ુ ઘણીલાય આલા ત્તલચાયો ભોડેર
દ્વાયા યજૂ ન કયી ળકામ તેથી દયે ક સ્તયે
મોર્જનાય પ્રદળથનોના આમોજકો ત્તળક્ષક અને

(Transport and Communication)
5. (એ)

રડજજટ

અને

ટૅકનોોજીક

ઉકે

ત્તલદ્યાથીઓને આલા ત્તલચાયો પ્રઝેંટેળન અને

ુ ા વનમાા ણ
(બી) ગાણણવતક નમન

ચચાથ સ્લરૂે યજૂ કયલા ભાટે ની તક આી ળકે

(Digital and technological solution/

છે . ત્તલજ્ઞાન, ગણણત અને ટૅકનોરોજીભાું થમેર

Mathematical modeling)

નલા વુંળોધનો ટકાઉ ત્તલકાવ ભાટે ના રક્ષ્માુંકો
પ્રાપ્ત કયલા ભાટે

ક્ાું અને કેલી યીતે

ઉમોગી થઈ ળકે છે તે ઓખવુ ું ડળે. લથ
2017-18 ના યાજ્મ કક્ષાના અને લથ 2018
ના યાષ્રીમ કક્ષાના ત્તલજ્ઞાન, ગણણત અને
માથલયણ પ્રદળથનના મુખ્મ ત્તલમ “ટકાઉ
વળકાશ

માટે

નાળીન્યતા

/

નળીનીકરણ”

(Innovation for Sustainable Development)
અન્લમે નીચે મુજફના ેટા ત્તલમો યાખલાભાું
આલેર છે 1.

ુ ાકારી
સ્ળાસ્્ય અને સખ
શંશાધન

વ્યળસ્થાન

સરુ ક્ષા

યું ત ુ ત્તલદ્યાથીઓ મુખ્મ ત્તલમને ધ્માનભાું
યાખી ેટા ત્તલબાગ 5 ભાું અન્મ નમ ૂના ણ
પ્રદત્તળિત કયી ળકે છે .)
ુ ય વળવય: ટકાઉ વળકાશ માટે નાળીન્યતા/
મખ્
નળીનીકરણ( Innovation for Sustainable
Development)
ઉયોતત મુખ્મ ત્તલમને ધ્માનભાું યાખી
ેટા ત્તલમોને રગતા નમ ૂનાઓ અને ભોડેલ્વ

(Health and well being)
2.

(દળાથલેર ઉયોતત ેટા ત્તલમો સ ૂણચત છે

અને

અ્

પ્રદત્તળિત કયલા કેટરાક નમ ૂનારૂ ત્તલચાયો
અરશિં યજૂ કયલાભાું આલેર છે .
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ુ ાકારી
1. સ્ળાસ્્ય અને સખ

અંગે ળાયીરયક કવયતો અને મોગ ની

(Health and well being)

ર્જણકાયી આતુ ું પ્રદળથન.

આ

ેટા

ત્તલબાગના

શેત ુ આણા

મુખ્મ



વભતોર

આશાય અને ત્તલત્તલધ ખોયાક

ળયીયની જરૂયી ોક ફાફતો અને સ્લાસ્થ્મ

ભાું યશેરા ોક તત્લોની અગત્મતા

ય અવય કયતા રયફો

દળાથ લતુ ું પ્રદળથન.

પ્રત્મે ફાકોભાું

ર્જગૃત્તત રાલલા, વાલચેતી અને

યોગોને



અટકાલલા ભાટે નલી લૈજ્ઞાત્તનક ટૅકનોરોજી,
અને જૈત્તલક તફીફી ળોધો ભાટે અન્લેણ

ાતની ોણ ગુણલિા લધાયલા ભાટે
જૈત્તલક ટૅકનોરોજીની ભ ૂત્તભકા.



ણફન સ્લાસ્થ્મપ્રદ તથા બેવે યુતત

કયવુ,ું ભનુષ્મની ોક જરૂરયમાતો ર્જણલા

ખોયાતની સ્લાસ્થ્મ ય અવય દળાથલતા

ભાટે

પ્રોજેત્વ

નલા

લૈજ્ઞાત્તનક

અને

ટૅકનોરોજી

અન્લેણોનો ઉમોગ કયલો અને તેના લધાયે
વાયા

વ્મલસ્થાન

ભાટે

નલીન

ત્તલચાયો

/

નમ ૂનાઓ

અને

તેને

ત્તનલાયલા ભાટે ના ઉામો.


શાત્તનકાયક

રયક્સ્થત્તત
કે

ભોટી

દયત્તભમાન

ત્તલકત્તવત કયલાનુું છે . .

અકસ્ભાત

આ ેટા ત્તલબાગ ભાું નીચે મુજફના નમ ૂનાઓ

ભાટે ના

શોઇ ળકે--

ફાકોભાું ર્જગૃતતા કેલલા ભાટે ના

વાલચેતીના

ઈર્જથી

ફચલા

ગરાુંઓ

ત્તલળે

પ્રોજેતટવ/નમ ૂનાઓ.




સ્લાસ્થ્મ અને ળયીયના જુદા-જુદા યોગો



રોકો ભાટે તેભના ણરિંગ (સ્ત્રી/ુરુ)ના

ભોડર/નમ ૂના.

વુંદબથભાું

ચેી અને ણફનચેી યોગો, ફીભાયીના

તફીફી વશામ ની ર્જણકાયી.

અને

સ્ત્રોતો

લચ્ચે

વુંફધ
ું નુ ું



પ્રદળથન.
જુદા-જુદા

સ્તયે

યોગોને

અટકાલલા

ઉમોગ

ભાટેની નલીન તકત્તનકો અને ત્તલત્તલધ

પ્રદળથન.



યું યાગત

ઉચાય


દ્ધત્તતઓનો

ઉરબ્ધ

સુત્તલધાઓ

તથા

સ્લાસ્થ્મ ભાટે રોકોભાું ર્જગૃત્તત ઉત્ન્ન
કયલા

વુંસ્થાઓની ભ ૂત્તભકા.


યશેતા

ય અવય કયતા રયફો દળાથલતા,

કાયણો


ળશેય તેભજ ગ્રામ્મ ત્તલસ્તાયભાું

તેભજ

ઉરબ્ધ

અંગેની

સ્લચ્છ બાયત
ત્તનલાયણ

ર્જણકાયી

અણબમાન,

મોજના

સુત્તલધાઓના

જેલી

આત ુ ું

ક્રુષ્ઠ યોગ
વયકાય

ની

ઉમોગ અને ત્તનદળથન.

સ્લાસ્થ્મરક્ષી મોજનાઓના અવયકાયક

સ્લાસ્થ્મ અંગે ર્જણીતી શકીકતો અને

અભર

વુંળોધનો તથા

ત્તલચાયો/મોજનાઓ.

સ્લાસ્થ્મની

સુખાકાયી

ભાટે ના

નાલીન્મ ૂણથ
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જૈલ તફીફી ક્ષેત્રભા નલા લૈજ્ઞાત્તનક અને

ખાતયો, જતું ુનાળકો,



અંત:સ્રાલો

તથા

તક્તનકી વાધનોના ત્તલકાવ અંગેન ુ જ્ઞાન અને

ખાધયું ગોની સ્લાસ્થ્મ ય થતી અવય

વભજ ત્તલકવાલતા નમ ૂનાઓ.

દળાથ લતા ભોડેર/નમ ૂના.



બાયતીમ

આધુત્તનક,

યું યાગત

આયુલેરદક અને શોત્તભમોથી ક્ષેત્રે થમેરા નલા

2 શંશાધન વ્યળસ્થાન અને અ્ સરુ ક્ષા

તફીફી વુંળોધનો અને ર્જણીતી ફાફતોની

(Resource

યજૂઆત.

security)

 જીલનળૈરીનુું વાયા અને નયવા સ્લાસ્થ્મ

આ ેટા ત્તલમભાું ફાકો પ્રાપ્મ સ્રોતોનો

વાથે વુંફધ
ું

દળાથલતી ર્જણીતી ફાફતો.

અને વુંળોધનો.
યાખલા

ભાટેની

મોજનાઓ/યસ્તાઓ.
 આયોગ્મત્તલધા

ઉમોગ

કયે

and

food

અને

તેના

વુંયક્ષણની નલી દ્ધત્તતઓ તથા પ્રયુક્તતઓ

 ડેંગ્યુ /ભેરેરયમા જેલા યોગોના પેરાલા ને
કાબુભાું

અવયકાયક

management

તેભજ સ્રોતોના વ્મલસ્થાન ના ત્તલત્તલધ
પ્રકાયો અંગે ત્તલચાયે તેલી અેક્ષા છે .
ઉયાુંત ત્તળક્ષકો અને ત્તલદ્યાથીઓને અધ્મતન

ભાટેની

દ્ધત્તત

તકત્તનકી દ્ધત્તતઓ અને પ્રણાણરઓથી લાકેપ

તથા જૈત્તલક અને અજૈત્તલક કચયાના ત્તનકાર

કયલા જેથી ખેત ૈદાળો અને ખાધ સુયક્ષાને

ભાટેની

લધાયી ળકામ. ત્તળક્ષકો અને ત્તલદ્યાથીઓને

ચોતતવ

ત્તલકત્તવત

તકત્તનકો

દળાથ લતા

ભોડેર/નમ ૂના
 વાભાન્મ

યોગ

આ વુંદબે ગુણલિાસુધાય અંગેની ત્તલત્તલધ
પ્રત્તતફુંધક

ળક્તત

અંગે

ફાફતો વુંદબે ત્તલચાયતા કયલાનુ ું છે .

ઉરબ્ધ ફાફતો, યવીકયણ તથા તેના રાબ

આ

દળાથલતા ભોડેર/નમ ૂના.

નમ ૂનાઓ શોઇ ળકે--

 કુટુુંફ કલ્માણ અને સુખાકાયી ભાટે ના મોગ્મ
ગરાું.
 ઓછા

ખચથભાું

ૌન્દ્ષ્ટક આશાય ત્તલકત્તવત

કયલા ભાટેના નલીન ત્તલચાયો.
 તફીફી - ત્તનદાન અને ઉચાય ભાટે ના
ઓછા ખચાથ વાધનો.
 ટકાઉ ખેતી અને સ્લાસ્થ્મ ભાટે ના નમ ૂનાઓ.



ેટા

ત્તલબાગ

ભાું

નીચે

મુજફના

ઓછા ખચે ૌન્દ્ષ્ટક આશાય ત્તલકત્તવત
કયલા ભાટેની જરૂરયમાત.



ત્તલત્તલધ સ્રોતોનુ ું મોગ્મ વ્મલસ્થાન
અને તેના ત્તનયીક્ષણની મોજનાઓ.



ાણી,

ઘન

કચયો

તથા

અન્મ

લસ્તુઓના ુન:ઉમોગની પ્રત્તલત્તધઓ.


શલા, ાણી અને જભીનના પ્રદૂ ણનાું
ત્તનમુંત્રણની દ્ધત્તતઓ.
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 જભીનભાું સ ૂક્ષ્ભ ોક તત્લોના ઘટાડાના



યક્ષણ ભાટેની પ્રત્તલત્તધઓ.
 જગર,
ું

નદી,

ભેંગ્રોલ,

બીની

જભીનનુ ું

વુંયક્ષણ અને વ્મલસ્થાન.



પ્રણારી,

લયવાદના ાણીનો વુંચમ તથા લશી જતા
ાભતા




કયલા

ખનીજ

ભાટેની



રવ્મોનો

વુંયક્ષણ




વુંવાધનોના વુંયક્ષણ ભાટેની પ્રત્તલત્તધઓ અને
ભોડેર
લાતાલયણના

રયલતથનનો

ત્તનલાયણ

ભાટે ની

વુંયક્ષણ

અને

વાચલણી

ખેતીની ઘટતી આલકને સુધાયલા ભાટે

ખેતી ભાટે ના ત્તલત્તલધ ભળીનો / ખેત

ખાદ્ય દાથો તેભજ ખાદ્યસુયક્ષા ય
ખાદ્ય

ેદાળો

ભાટે

પ્રરિમાગત

રયલશન ભાટે ત્તલકાવળીર કે ત્તલકત્તવત
દ્ધત્તત

 જભીનની ર્જલણી અને ાણીના મોગ્મ



ઉમોગ ભાટેની વુંયક્ષણાત્ભક દ્ધત્તતઓ .
ખેતી

ખેત ેદાળો અને ખાદ્ય દાથોના

વાચલણી / વુંયક્ષણ / વુંગ્રશ / તથા

દ્ધત્તતઓ .

 જૈત્તલક

જીલજતુ
ું ત્તનમુંત્રણ ભાટે માથ લયણીમ

પ્રદૂ ણની અવયો.


તેના

ટે તનોરોજીનો

ત્તલકાવળીર નમુનાઓ

વભમે કુદયતી

 આત્તિ અને અવ્મલસ્થા

અને

જૈત્તલક

ઓર્જયો ભાટે ના નાલીન્મ ૂણથ /

ખચાથ દ્ધત્તતઓ અને પ્રત્તલત્તધઓ.

પ્રબાલ

ભાટે

દ્ધત્તતઓ.

 ઇભાયતોને લાતાનુકણૂ રત કયલાની ઓછી

ય

માથલયણીમ

નલીનતા ૂણથ દ્ધત્તતઓ / સુધાયે રી

લગેયેને ત્તલકવાલતી નાલીન્મ ૂણથ દ્ધત્તતઓ.

 ખેતી

તથા

ત્તલકત્તવત / દે ળી ટે તનોરોજી.

નાલીન્મ ૂણથ દ્ધત્તતઓ.
તેર,

(salix,

ભાટે સુધાયાત્ભક / ણફનખચાથ /

 ખત્તનજો પ્રાપ્ત કયલા અને પ્રરિમા કયલાભાું

 ખનીજ

આત્તથિક

રયલશન,

કે ઓછી ખચાથ દ્ધત્તતઓનો ત્તલકાવ.
ઓછું

વ્મલસ્થાન

ૂ દ્ધત્તત.
અનુક

 ીલાના ાણીના ઉત્ાદનની ણફન ખચાથ

ફગાડને

લનસ્ત્તતઓની

ઉમોગ.

ાણીને

અટકાલલાની પ્રત્તલત્તધઓ.

થતા

તથા

ઇંધણ

જત્તનમુંત્રણ

ફાષ્ીબલન

ખેતી

કયતી

રયક્સ્થત્તતના સ્લરૂે વુંોત્તત જૈલ

કચયાના ત્તનકારની પ્રત્તલત્તધઓ.

કે

ઉત્ન્ન

poplar, jatropha, jojobai, etc.)

 તાલો, વયોલય, ફુંધોભાું ર્જભી ગમેરા
 સ્લમુંવચ
ું ાણરત

ઉર્જથ

/

યાવામણણક ખાતય.

જૈત્તલક

ખાતય

ત્તલરુદ્ધ

શુ

સ્લાસ્થ્મ

અને

શુ-ખોયાક

ર્જલણી વુંફત્તું ધત મુદ્દાઓ.


ખોયાક

ર્જલણી

અને

ખોયાકની

ગુણલિાના ઉામો.
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 જનીન રૂાુંતયીમ ખોયાકના પામદા અને



ણફન ઉમોગી કચયાના વ્મલસ્થાનની

ગેયપામદાઓ.

ણફનખચાથ અને માથલયણને અન ૂકૂ

3. કચરાન ંુ વ્યળસ્થાન અને જલ સ્ત્રોતોની

દ્વત્તતઓ.

જાલળણી



ુ ને ુન: ઉમોગભાું રઇ
નકાભી લસ્તઓ

(Waste management and water body

ળકામ

conservation)

પ્રયુક્તતઓ.

આધુત્તનક ત્તલશ્વભાું

જીલનળૈરી અને ત્તલકાવ



તેલા

લસ્તુઓ

ફામોરડગ્રેડેફર કચયો ેદા થામ છે , જે જ

દ્વત્તતઓ.


ભ ૂગબથજ ફુંને શારના વભમભાું ત્તલળા
જથ્થા

અને

ગુણલિારક્ષી

વભસ્માઓનો

દ્વત્તત

અને

ણફન ઉમોગી કચયાભાુંથી ઉમોગી

પ્રવ ૃત્તિઓના કાયણે ફામોરડગ્રેડેફર અને નોન
સ્થાનોને ણ અવય કયે છે . વાટીગત અને

ત્તલચાયો,

પ્રાપ્ત

કયલાની

વસ્તી

ણફન ઉમોગી કચયાના વ્મલસ્થાનની
વસ્તી દ્વત્તતઓ.



નકાભા

કચયાની

અવયકાયક

અને

વાભનો કયી યહ્યા છે . આ જસ્થાનો ાણીનો

કામથક્ષભ દ્વત્તત ભાટે ના કાભ ચરાઉ /

અગત્મનો સ્ત્રોત છે અને ભ ૂગબથજનો જથ્થો

વાયા વાધનો.

લધાયલાભાું ભદદ કયે છે . તાલો, વયોલયો કે
ાણીની

ટાુંકી

જે

ાણીના

વુંગ્રશ



ભાટે

ઉમોગી કચયાના વ્મલસ્થાન વાથે

ફનાલલાભાું આલે છે તેને સુયણક્ષત કયલાની
જરુય

છે .

ાણીના

ઉમોગની

કરાકની

અણુ, જૈત્તલક, તફીફી. યાવામણણક ણફન
જોડામેર ફાફતો.



દરયમાઇ પ્રદૂ ણ, ભશાવાગયનો કચયો,

જરુરયમાતને ધ્માનભાું યાખીને ગુંદા ાણીના

ઉષ્ભીમ પ્રદૂ ણ, વમુરી ળેલા, ભાઇિો

ત્તનકાર ભાટે

પ્રાસ્ટીકના વ્મલસ્થાન વાથે જોડામેર

અને ાણીના સ્ત્રોતોના વુંયક્ષણ

ભાટેના ઉકેર રાલલા ભાટે ફાકોને વાભેર
કયી તેભને ઉિેજન આવુું અત્તત ભશત્લનુ ું છે .

ફાફતો.


આ ત્તલબાગના નમ ૂના / ભોડેલ્વ નીચે પ્રભાણે
શોઈ ળકે.




ઝેયીકયણ અને નેનો-પ્રદૂ ણ )


કચયાને દૂ ય કયલાના યસ્તાઓ જેભ કે
ફાી

નાુંખલો,

દાટી

દે લો

લગેયે

નેનો ટેકનોરોજીનુ ું અભરીકયણ ( નેનોનકાભા કચયાભાુંથી ઉર્જથ પ્રાપ્ત કયલાની
કામથક્ષભ અને નાલીન્મ ૂણથ પ્રત્તલત્તધઓ.



નુતવાનકાયક જૈત્તલક, યાવામણણક અને

વુંફત્તું ધત નમ ૂના.

આણત્તલક કચયાને અન્મ કચયાથી અરગ

ણફન ઉમોગી કચયાના ત્તનકાર ભાટે ની

તાયલી

આધુત્તનક દ્વત્તતઓ અને પ્રયુક્તતઓ

દ્વત્તતઓ.

તેને

બેગ ુું

કયલા

ભાટે ની
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કચયા

ની

ેદાળભાું

ઘટાડો

કયલા

ભાટેની દ્વત્તતઓ અને પ્રત્તલત્તધઓ.


નકાભા
રયલશન

આ ેટા ત્તલબાગ અંતગથત પ્રદળથન / ભોડેર
નીચે આેરા મુદ્દા વફુંત્તધત શોઈ ળકે.

કચયાની

વ્મલસ્થા

અને

ભાટે ની

અવયકાયક

અને








અને

ઝડી

નમ ૂનાઓ.

ાણીના વુંયક્ષણ ભાટેની યું યાગત



ઇંધણ

વક્ષભતા

/

પ્રદુણ

પ્રણારીઓનો સ્લીકાય.

સ્લરૂના

ાણીના વુંયક્ષણ ભાટેની નલી તકનીક/

(જશાજ, ફોટ લગેયે) ના

દ્વત્તતઓ. / પ્રત્તલત્તધઓ.

નમ ૂનાઓ.

ૂ
ણફનખચાથ અને માથલયણને અનુક



સ્લમુંવચ
ું ાણરત

મુક્તત
લાશનો
કામથયત

ભાગથ, યે ર, જ અને શલાઈ રયલશનના

ાણીના સ્ત્રોતોનુું વ્મલસ્થાન.

કામથક્ષભ

જ વુંયક્ષણ વુંફત્તું ધત ર્જગૃતતા ભાટેની

ત્તલચાયો જેભ કે વાયી સુયક્ષા વ્મલસ્થા

યીતો / દ્વત્તતઓ. / પ્રત્તલત્તધઓ.

અને રારપક ર્જભ ભાટે ન ુ ું વ્મલસ્થાન

અવયકાયક

અને

કામથક્ષભ

જ

વ્મલસ્થાન પ્રણારી ભાટે ના આધુત્તનક


રયલશન

પ્રત્મામન ભાટે સુધાયે રા અને સ્લદે ળી

કામથક્ષભ દ્વત્તતઓ /પ્રત્તલત્તધઓ.


કામથક્ષભ

વ્મલસ્થાન

ભાટે ના

ઈત્મારદ
પ્રત્મામન

દ્વત્તતઓના

/ સુધાયે રા ઉકયણો.

ઉકયણોના

ત્તવદ્ધાુંત

ઉયોતત ફાફતો અંગે દે ળભાું કયલાભાું

ત્તનદળથન.

આલેર શેર અંગે વુંળોધન / અભ્માવ

ન ૂતન





આધુત્તનક

અને

કામોનુ

સ્લદે ળી અને સુધાયે રી રડઝાઈન અને

4. રરળષન અને પ્રત્યાયન

વાધનોના પ્રવાય ભાટે ભારશતી તક્તનકી

(Transport and Communication)

ના ઉમોગનુ ું ત્તનદળથન .

આ ેટા ત્તલમનો ઉદ્દે શ્મ વાભાન્મ જનતા



ત્તલત્તળષ્ટ જરૂરયમાતલાા ફાકો ભાટે

અને ફાકોને ત્તલત્તલધ પ્રકાયના લાશન -

નલીન પ્રયુક્તતઓ અને ભલ્ટીત્તભરડમાના

વ્મલશાય તથા પ્રત્મામનને વભજલા તથા

વાધનોના નમ ૂના / લસ્તુઓનો ત્તલકાવ

ટકાઉ ત્તલકાવ ભાટે તેન ુું ભશત્લ જણાલલાનુ ું છે .
લતથભાન

લાશનવ્મલશાય

અને



પ્રત્મામન

ત્તલત્તલધ આાતકારીન વેલાઓ જેલી કે
ણચરકત્વા, ોરીવ, વેના અને અન્મ

વ્મલસ્થાની વભસ્માઓ અને ફાફતો અંગે

પ્રળાવક

વર્જગ કયલાનુું તથા વક્ષભ રયલશન અને

વુંલાદ ભાટે નલીનતભ વુંળોત્તધત મુંત્ર.

વુંચાય તુંત્ર ભાટે ત્તલચાયલા અને તેનો ત્તલકાવ
કયલા ભાટે પ્રેરયત કયલાના છે .



ત્તલબાગો

લચ્ચે

અવયકાયક

લાશનોની અલયજલય, સ્થાુંતય અને
આાતકારીન

રયક્સ્થતીઓ

લગેયે
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વુંફત્તું ધત ભારશતી આલા ભાટે જજઓ

યીતે અથલા ટૅકનોરોજીની ભદદથી ઉકેરી

સ્ટેળનયી વેટેરાઈટનો ઉમોગ.

ળકે. આ તક્તનકી ઉામો એ વાદા ભોફાઇર

કામથયત લાશન વ્મલશાય અને

વુંચાય

ના

ઉમોગ

અથલા

વોફ્ટલેય

આધારયત

ભાધ્મભને લધુ કામથક્ષભ ફનાલલાની

અથલા તો ભારશતીવબય ઉકેર મોજનાઓ શોઇ

રૂયે ખા.

ળકે. એવુું ભાનલાભાું આલે છે કે રડજજટર

વ્મક્તતઓને

જોડલા

ભાટે

આધુત્તનક

ટૅકનોરોજી

આણને

પ્રત્મામન તક્તનકી ના ઉમોગ ભાટે ની

ત્તલકાવાત્ભક

મોજનાઓને

આધુત્તનક પ્રયુક્તતઓ

ઉમોગી

5 (એ) ડીજીટ અને ટૅકનોોજીક ઉકે /
ુ ા વનમાાણ
( બી) ગાણણવતક નમન

થળે.

તેથી

રાુંફા

ગાાની

ત્તવદ્ધ

કયલાભાું

ફાકોને

ભાનલીમ

વભાજ દ્વાયા અનુબલાતી ત્તલત્તલધ મુશ્કેરીઓના
રાુંફા

ગાાના

રડજજટર

લયાળ

તેભજ

(A) Digital and technological solution/

ટૅકનોરોજી ઉામો અંગેનાું ત્તલચાયો કયલા ભાટે

(B) Mathematical modeling

પ્રોત્વારશત કયલા જોઇએ.

(એ)

રડજજટર

ટૅકનોરોજીની

આણા

જીલનના દયે ક ક્ષેત્ર ય વાયી એલી અવય છે .

આ ેટા ત્તલબાગ અંતગથત પ્રદળથન / ભોડેર
નીચે આેરા મુદ્દા વફુંત્તધત શોઈ ળકે.

ત્તળક્ષણ, વુંળોધન, વ્મલવામ અને લાણણજ્મ
પ્રત્મામન, સુયક્ષા અને વરાભતી, દલાઓ
તથા

વાભાજજકીકયણ

જેલા



ક્ષેત્રોભાું

રડજજટરાઈઝેળન તયપના પ્રમાણના આલા

ત્તળક્ષણની

ગુણલિા

સુધાયણા

ભાટે

રડજજટર ટૅકનોરોજીનો ઉમોગ.


ળૈક્ષણણક

અણબવ્મક્તતની

લો

સુધી

અગણણત ત્તનયીક્ષણો જોલા ભે છે . રડજજટર

ર્જલણી અને તેન ુ ું કાયરકદી ભાગથદળથન

ટૅકનોરોજીએ કામોને વયતા અને ઝડ

અને વરાશ ભાટે ત્તલશ્રેણ.

આી જીલનને વય ફનાલી દીધુું છે . તેના



ફશોા પ્રભાણભાું થતા યોગોનો અટકાલ,

સ્લમુંવચ
ું ારન ના કાયણે ભાનલીમ શ્રભ અને

તથા

વભમ નો ફચાલ થામ છે . તેના કાયણે

લગેયે

યોજગાયીની ઘણી તકો ણ વર્જથઇ છે .

ઉમોગ.

આ ેટા ત્તલમ અંતગથત ત્તલદ્યાથીઓ રડજજટર
ટૅકનોરોજીના

ત્તલકાવ

વભસ્માઓના

ઉકેર

દ્વાયા
ભાટે

યોજફયોજની

નલીન

ત્તલચાયો

દળાથલ,ે મુશ્કેર મુદ્દાઓ ભાટે નાું કાભચરાઉ



જીલનળૈરી
ભાટે

આધારયત

રડજજટર

ભાુંદગી

ટૅકનોરોજીનો

સ્લચ્છ બાયત મોજના ના અભર તથા
અન્મ સ્લચ્છ અને કુદયતી ફાફતોના
અવયકાયક ત્તનયીક્ષણ ભાટે પ્રોધોણગકીનો
ઉમોગ

ઉકેરો દળાથ લે જેથી આ મુદ્દાઓને લધુ વાયી
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વામફય

હભ
ુ રા

અને

ઓનરાઇન



વભજલાભાું તથા વાભાજજક ડકાયોના ઉકેરો

રાબોને પ્રાપ્ત કયલા અને તે સુધી

ળોધલાભાું ગણણતની ભ ૂત્તભકા વભજલાભાું ણ

શોંચલા

ભદદ ભળે.

ભાટેની

શેર

અંગે

રોક

ઘટનાઓને

ર્જગૃત્તત, ત્તળણક્ષત વ્મક્તતઓ દ્વાયા વય

આ ેટા ત્તલમલસ્તુના નમ ૂના નીચે મુજફ

રડજજટર રાન્જેતળન (રેલડ – દે લડ)

શોઇ ળકે:

ખેતી, ઉર્જથ, સ્લાસ્થ્મ, અલકાળી ઉર્જથ,

લૈજ્ઞાત્તનક અને ગાણણત્તતક ત્તલચાય અને

માથલયણીમ

વુંકલ્નાઓ ના અવયકાયક અને વક્ષભ

પ્રત્મામન, ત્તળક્ષણ લગેયે જેલા ક્ષેત્રો ય

પ્રત્મામન ભાટે પ્રોધોણગકીનો ઉમોગ.

ગાણણત્તતક

આાતકારીન રયક્સ્થત્તતભાું અવ્મલસ્થા

અવયો.

વુંફોધન

પ્રણારી



ભાટે

ભ્રભ(Simulation)

પ્રમોગોથી



ભાટે

પ્રોધૌણગકીનો ઉમોગ.

થતી

ગણણતભાું

રયણચત

શકીકત

અને

વુંળોધન ભાટે ઓછા ખચાથ ત્તનદળથન.


ત્તલજ્ઞાન તફીફ, ભનોત્તલજ્ઞાન, વભાજજક
લગેયે

ત્તલજ્ઞાન

અન્મ ત્તલકાવ ાભતા ક્ષેત્રો.

ગાણણત્તતક ત્તલચાયની અવય.


( બી) ગાણણવતક નમ ૂના વનમાાણ

જેલાું

ત્તલમો

ય

આત્તથિક ત્તલકાવ, વાક્ષયતા, કુોણ અને
ગયીફી ત્તનલાયણભાું ગણણતનુ ું મોગદાન.

ગાણણત્તતક નમ ૂનાઓ એ લાસ્તત્તલક ઉકયણો
લતથણતું ૂ ની

ફશોી

પ્રમોગોની આ-રે કયલા ભાટેના એલા

ભારશતી અને પ્રત્મામન તક્તનકી ભાું

વુંકલ્નાઓની

ઉદ્યોગ,

ગાણણત્તતક ત્તલચાયોભાું િાુંત્તત રાલે.

ળૈક્ષણણક વાધન તયીકે અને ત્તલજ્ઞાનગણણતભાું

સ્લાસ્થ્મ,

અવયકાયક અને વક્ષભ યસ્તાઓ જે

પ્રોધૌણગકીનો ઉમોગ.

અને

તેભજ

પ્રાકૃત્તતક

રડજજટર બાયત મોજના અને અન્મ

ર્જશેય



પ્રકૃત્તત

તેભને

અને મુઝ
ું લણ વભમે ઉિભ ભારશતી અને



ર્જગૃત્તત રાલલાનો છે . આનાથી

પ્રામલેવી ભાટેની ફચાલ પ્રયુક્તતઓ.

ભાટે પ્રોધૌણગકીનો ઉમોગ.


ફાકોભાું



ગાણણત્તતક

પ્રશ્નો / માથલયણ

વુંફધ
ું ી પ્રશ્નોના ત્તનલાયણભાું ગાણણત્તતક

રન્દ્ષ્ટએ યજૂઆત છે . આ ેટા ત્તલબાગનો મુખ્મ
ઉદ્દે શ્મ ગાણણત્તતક સુમોજનભાું વભસ્માઓ અને

દૈ ત્તનક જીલનનાું
ત્તલચાયો.



ધ ૂભકેત ુ (છ
ું ૂ રડમો તાયો), ઉલ્કા અને

રયક્સ્થત્તતઓ ને કેલી યીતે ગોઠલી ળકામ અને

અન્મ નાનાું

ગણણત ના ત્તલચાયો / ત્તવદ્ધાુંતોનો ઉમોગ કયી

અંગે

તેનો ઉકેર રાલી ળકામ તે અંગે ળાાના

નમ ૂનાઓ.

ગ્રશોની રયભ્રભણ કક્ષા

આગાશી

કયતા

ગાણણત્તતક
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જૈત્તલક

આતુંક

/

ભશાભાયી

વભમે

ભાનલર્જત્તતભાું યોગો કેલી યીતે પેરામ છે
તે દળાથલતા ગાણણત્તતક નમ ૂનાઓ.


યુદ્ધોની ત્તલનાળક અવયો અને યભાણુ ું
ધડાકાની ઘાતક અવયો અંગે આગાશી
કયતા ગાણણત્તતક નમ ૂના.



જભીનની વાટીની પ્રકૃત્તત / શલાભાન
અને વ ૃક્ષોના પ્રકાયોના આધાયે જગરભાું
ું
પેરાતી આગ દળાથલત ુું ગાણણત્તતક વાધન.



કેન્વયના ઉચાયભાું સુધાયા ભાટે /
ઘાલ બયલા ભાટે / ેળીત્તનભાથ ણ ભાટે /
આંખના ડદાની રુઝ ભાટે ગાણણત્તતક
વાધનો અને કમ્પ્યુટયનો ઉમોગ.



રયલશન અને ળેયફર્જય અંગેન ુ ું લણથન
કયતા ગાણણત્તતક નમ ૂના.



બત્તલષ્મભાું લધતી લસ્તી અને લધતી
લસ્તીની

અવય

દળાથલતા

ગાણણત્તતક

વાધનો.


શલાભાન પેયપાય / ગ્રોફર લોત્તભંગની
અવય દળાથલતા ગાણણત્તતક વાધનો.
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