
 

KRCSC-Bhavnagar/NCSC-19/1 of 6 

 

 

NaNaNaNationtiontiontionalalalal    ChildrenChildrenChildrenChildren’s’s’s’s    Science CongressScience CongressScience CongressScience Congress----2012012012019999    

 
પેટા િવષય - ૧ ઇકોિસ�ટમ અને ઇકોિસ�ટમ સેવા 
1. કાળ�યાર રા���ય ઉ�યાન આ�ુ બા�ુના �ુદરતી #ોતોનો અ$યાસ 

2. પરાગરજના 'સરણથી થતી એલજ,ની સમ�યાઓ. 

3. ન.દણના વૈક01પક ઉપયોગો  

4. ચો3સ '4િતઓ 57ૃો, 'ાણી9ુ ંિવિવધ <પુમા ંિવભાજન અને તેના અ$યાસમા ં>પીએસ(GPS) સી�ટમના ઉપયોગ 

5. ર�મોટ સે?@સAગ (>આઇએસ-આરએસ) DલીકEશનનો ઉપયોગ Gરા િવિવધ '4િતઓનો અથવા પયાHવરણનો અ$યાસ  

6. ઇ@ટરમીIડએટ ઝોન (ઇકોટોન) અને તેની સ>વ અને િનજ,વ ઘટકો / સ>વ9ુ ંN1ૂયાકંન અને સરં7ણ. 

7. દIરયા Iકનારાના ધોવાણના ંકારણો, તેની અસરો અને Qનુઃ�થાપન. 

8. પતSંગયા અને યજમાન છોડ 

9. કાબHન Uટિ'@ટનો અ$યાસ 

10. જળ સરં7ણ માટE કEચમે@ટ (વરસાદના પાણીનો સVંહ)ની પXિત  

11. ઇકોિસ�ટમમા ંજમીનની લા7Sણકતાઓ પરની અસરને કારણે YEનેજ પેટનHમા ંથયેલ ફEરફારનો અ$યાસ. 

12. [િવક ખેતરો અને અ@ય 'કારની ખેતરોની માટ� બાયોટા (કોઈ ચો3સ �થળ પરની માટ�)નો ^લુના_મક અ$યાસ. 

13. કોરલ-ર�ફ ડાયવિસ̀ટ� અને ઇકોિસ�ટમ સેવાઓ (આ>િવકા) 

14. વૈિવaયસભર પાકો માટE માટ�ની bણુવcા અને તેની સાથે સકંળાયેલા િવિવધ 'કારની ટોપોVાફ�  

15. કાગડાઓના માળાની બનાવટ (પેટનH)મા ંથયેલ ફEરફારોનો અ$યાસ અને તેની ઇકોિસ�ટમ પરની અસરો. 

16. િવિવધ �થળોએ જોવા મળતા 'ાણીઓ અને વન�પિતની રચનાઓ9ુ ં િવભાજના અને તે9ુ ંમહ_વ  

17. જળચર વન�પિતઓની �થાિનક જળ મડંળ / સ�ંથાઓમા ંિવિવધતા અને જળચર ઇકોલો>મા ંતેમની dિૂમકા 

18. �થાિનક િવ�તારમા ંિવકાસલ7ી '5િૃતઓની પયાHવરણીય અસર આકારણી (ઇઆઇએ) 

19. તમારા ગામ / નગરમા ંજોવા મળતી  હEરોિન��� / eુકEર�ઝ અને તે9ુ ંમહ_વ 

20. કોરલ ર�લીફ ઇકોિસ�ટમની ઉ_પાદકતા કE fમા ંકોરલ િવરંજનનો સમાવેશ થાય છે તેના પર માનવીય '5િૃcઓની અસર  

21. વન�પિત ઇકોિસ�ટમ સેવાઓ પર અ@ય Sબન જgર� છોડનો 'ભાવ (Vોhસ / બગીચા / વન) 

22. 'ાણી સVંહાલય / પાળ�તા પi ુ/ રખડતા 'ાણીઓના વતHન પર અવાજની અસરો  

23. આ>િવકા માટE jતદkશીય ભીની જમીન  

24. �ુદરતી >વજ ં̂ નુી પોષણ કડ�મા ંમહ_વ   

25. આlમક અ@ય માછલીઓ પર અ@ય જળચર ઇકોિસ�ટમ પર અસર 

26. ચકલીના અ?�ત_વ9ુ ંજોખમ  

27. મે@bhૃસ અને ઇકોલો>કલ સેવાઓ  
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28. િવરલ, નાશ'ાય અને જોખમી અને સરં7ણના પગલા9ંુ ંિનર�7ણ (અVતા '4િતઓ) 

29. બગીચાઓના અNતૃ છોડ અને પ7ીઓ તથા પતSંગયાઓ Gારા તે9ુ ંનીવાસન તmંનો અ$યાસ  

30. િવિવધ છોડની 4તો માટE પાણીની જgIરયાત 

31. Dલાn�ટoસ અને અ@ય કચરાની મે@bhૃસ પર થતી અસર 

32. જ ં̂ ઓુ, ચામાSચIડpુ ંઅને પ7ીઓ વગેરEની પરાગાધાન માટE �ુદરતી એજ@ટો 

33. યોqય છોડની 4િતઓના 57ૃારોપણ Gારા નદ� Iકનારા9ુ ંધોવાણ અટકમા ંમહ_વ 

34. રોડની બા�ુઓમા ંઉછરEલા 57ૃો વાળો રોડ અને 57ૃ િવહોણા રોડની આસપાસની હવાનો ^લુના_મક અ$યાસ  

35. પાણીને 'rુિષત કરતા 'rુષકો પર �ુદરતી j�ુશ9ુ ંમહ_વ. 

36. બીજ9ુ ંઝેર�કરણ અને પ7ીઓનો N_ૃpદુર  

37. સકંોચાઈ રહEલ જળચરો અને તેની અસરો 

38. પસદંગીના 57ૃોના વાવેતર અને તેની �થાિનક ઇકોિસ�ટમ / બાયોટા પર અસર 

39. શહEર� િવ�તારો અને ઇકોલો>ના િનયમનમા ંશહEરના િવ�તારોમા ંમાગHની બા�ુની ઝાડની ?�થિત અને તેમ9ુ ંમહ_વ 

40. ગામ / શહEર પયાHવરણમા ંજળ શાસનની ?�થિત (એટલે કE પાણીની 'ા0Dત િવિવધ 'કારોમા,ં fમ કE વરસાદ, સપાટ� અને dગૂભH 

જળ, બરફ, dિૂમ ભેજ, ભેજ વગેરE) અને તેની ચl�ય 'Ilયા અને એનાsોftજિનક અને �ુદરતી પIરબળોણો અ$યાસ 

41. શહEર� પયાHવરણમા ં[વિવિવધતાનો અ$યાસ 

42. 57ૃોના િવનાશની  અને આબોહવા પર માનવ ઈ0uછત બદલાવોનો અ$યાસ  

43. 'ાણીઓના માગvનો નાશ અને તેના ંપIરણામ 

44. આયાતી વન�પિતણી '4િતઓ અને Nળૂ '4િતઓની �પધાH_મક 7મતા પર અ$યાસ 

45. િવિવધ લે@ડ�કEDસમા ંઅ@ય '4િતઓના અ?�ત_વ પર જોખમનો અ$યાસ 

46. શહEર� >વિવિવધતા પર અ$યાસ 

47. શહEર� પ7ી સNદુાયો 

48. SM.56 lJ:TFZGL HDLGGM ;J[" v sZF;FIl6S lJ`,[QF6 ;FY[Pf 

49. SM. 56 XC[Z S[ UFD0FGL ACFZ SM.  lJ:TFZGL H{lJS lJlJWTF4 T[GM ;J[" VG[ T],GFtDS VeIF;P 

50. H]NF H]NF WFlD"S :Y/M 5Z S. JG:5lT tIF\ HMJF D/[,4 J'1FMGL ;\bIF4 J'1FFZM56 DF8[ YI[,F SFIM"GM ;J["P 

51. SM. 56 V[S lJ:TFZDF\ 5F6LGM ;\U|C S. ZLT[ SZJFDF\ VFJ[ K[ T[GL HF6SFZL D[/JL S]8}\A NL9 J5ZFX VG[ lGSF,GL 
jIJ:YF V\U[GM VeIF; VG[ T[GF SFZ6MP 

52. 50TL D]SFI[,L 5yYZGL BF6MDF\ 5F6LGF ;\U|CGL 8F\SLVM TZLS[ p5IMUP 

53. JZ;FNL 5F6LG[ T/FJM4 S]JF4 0\SLDF\ pTFZL T[G] jIJ:YF5G SZJ]\P 

54. ;\U|CLT 5F6LGF HyYFDF\YL JZF/ £FZF YTF AFx5LEJGG[ VMK] SZJ]P 

55. HDLGGL O/§]5TF VG[ E]T,DF\ 5F6LGF\ HyYFGL HF/J6LP 

56. HDLGGL O/§]5TF HF/JJF DF8[ J{Sl<5S 5FSMP 

57. lJlJW 5FSMGF JFJ[TZGM S], BR" VG[ J/TZGF 5|DF6GM VeIF;P 

58. SM.56 V[S R[S0[D VF;5F;GL B[TL VG[ B[TLGF 5FSGM VeIF;4 R[S0[D 5C[,F VG[ 5KLGL V;ZM4 T[  lJ:TFDF\ B[TL 
SZTF ,MSMGF VG]EJM D[/JL VC[JF, T{IFZ SZJMP 

59. HDLGGL lJlJWTF 5ZGF 5FSGF lJSF; 5Z ;]I"5|SFXGL V;ZP 

60. E]TSF/ VG[ JT"DFGSF/GL B[TLJF0LGL 5wWlTVMDF\ AN,TL VFAMCJFGL V;ZP 

61. TDFZL VF;5F;GF lJ:TFZDF\ V,U V,U VFAMCJFDF\ N]WGL 3GTF 5Z V;ZP 

62. 8}\SF ;DIDF\ VFAMCJFDF\ YTF\ O[ZOFZGL B[TLGF\ 5FS 5ZGL V;ZMGM VeIF;P  
63. SM.56 V[S øHF"G]\ :J~5 5;\NSZL T[ lJQF[ lGZL1F64 5ZL1F6 SZL lJUT[ VeIF; SZMP 

64. TDFZF lJ:TFZDF\ 5JG øHF"P  
65. DF6; £FZF H]NF\ H]NF\ SFIM"DF\ J5ZFTL øHF"GM VeIF;P 

66. H{JlJlJWTF VG[  øHF"P 

67. CJFDFG ;\A\lWT ZMUMGM TDFZF lJ:TFZDF\ O[,FJM4 ;FZJFZ BR"4 VFHLlJSF 5Z V;Z VG[ V;ZU|:TMGL ;FDFHLS v 
VFlY"S V;ZP 

68. AN,F. ZC[,L VFAMCJF VG[ CJFDFGGF ;\NE" TDFZF lJ:TFZDF\ K[<,F # JQFM"DF\ HMJF D/[, RFD0LGF ZMUMGM VeIF;P 

69. GNLGF AN,FTF 5|JFC VG[ T[GL ;FY[G]\ VG]S],GP 
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70. 5F6LGF JC[6DF\ 0[D AF\WL VG[ 5]ZG\] lGI\+6 SZJ\]P 
71. GNLGF 5]ZYL YTF G]SXFGGM VeIF;P 

પેટા િવષય – ૨  આરોqય, �વા�yય શા# અને �વuછતા 
1. પીવાના પાણીમા ંધા^ ુ/ ભારE ધા^ઓુ અને તે9ુ ંસચંાલન 

2. પાણીની bણુવcાની આકારણી 

3. Iરસાય0oલAગ માટE પાણી ઉપલzધ કરાવવા માટE બાયોIફ1ટરEશન/ [િવક 'Ilયા 

4. hય?oતગત / પાIરવાIરક / સNદુાય �તરE �વuછતા અને સNદુાય �વા�yય પર તેની અસર 

5. િનયિમત ધોરણે �વuછતાના આકારણી 

6. િવિવધ ઋ^ઓુ દરિમયાન આરોqય'દ પIર?�થિતઓ9ુ ં�તર 

7. �વા�yય'દ પIર?�થિતઓમા ંભગંાણ અને તેના સચંાલનના કારણે રોગોની ઉ|ભવ 

8. વે�ટ મેનેજમે@ટ (દા.ત. ડાઈપર) 

9. રોગો (માઇlોબાયલ / પરોપ>વી) અને તેમની સામાtજક / આિથ̀ક / પયાHવરણીય અસર પIરમાણો 

10. }નોIટક રોગોના 'ભાવ અને સચંાલન 

11. �વuછ ભારત અSભયાન પહEલા અને પછ� �વuછતાની સરખામણીએ, વતH~કૂ ફEરફાર 

12. �વા�yય પર રસોઇ કરવા માટE વપરાતા �ૂકવેરનો 'ભાવ 

13. આરોqય પર �તIરક હવા 'rૂષણની અસર 

14. મા^_ૃવ આરોqય અને QવૂH અને પછ�ના તબ3ામા ં�વuછતા 

15. ચો3સ Sલ�ગ આધાIરત આરોqય અને �વuછતા અને તેના િનયmંણ / સચંાલન 

16. �ૃિષમા ંએ@sોપોfિનક કચરાનો સલામત ઉપયોગ. 

17. સાNIૂહક આરોqય પર 4હEર પIરવહનના ઉપયોગનો 'ભાવ. 

18. hયાવસાિયક �વા�yય �ધુારવા 

19. સે?@સAગ ટEકનોલો>ઓ Gારા શહEરના આરોqયને 'ો_સાહન આપ5ુ ં

20. વય�કોના �વાભાિવક પતન9ુ ંિનર�7ણ 

21. ;[\l§I BFTZGF\ ,1F6M4 p5IMU4 OFINFVM4 DIF"NFVMP 

22. ;]WFZ[,F lAIFZ6GM p5IMUP   
23. ZF;FIl6S H\T] GFXSM VG[ VgI lJS<5MGM p5IMUP 

24. OF:8 O]0 VG[ T{IFZ BMZFSDF\ J{lJwITF4 5MQF6 D]<I VG[ p5IMULTFP 

25. N]W VG[ N]WGL AGFJ8MGM p5IMULTFGM  ;FDFlHS4 VFlY"S H}YM 5|DF6[ ;J["P 

26. ZF\WJFGL 5wWlTVM VG[ T[G]\ 5MQF6 D]<IP 

27. ElJQI DF8[ BMZFSP 

28. HGLGUT ZLT[ ;]WFZ[,F BMZFSMP 

29. 5F6LG[ A[S8[ZLIF D]ST AGFJJF DF8[ lJJLW WFT]GL A[S8[ZLIFDFZS XlSTGM VeIF; VG[ JF;6MGM p5IMUP 

30. BMZFS VG[ 5F6LDF\ YTF ZF;FIl6S 5|N]QF6G[ T5F;J]\P 

31. BFn JFGULVMDF\ E[/;[/ T[DH E[/;[/ DF8[ J5ZFTF\ 5NFYM"GL T5F;P 

32. VGFH AU0JFGF SFZ6M VG[ ;FRJJFGL ZLTMP 

33. 5|M8LGYL EZ5]Z BFn JFGULVM4 T[DG[ AGFJJFGL ZLTM VG[ ,MSMGL VFCFZGL 8[JMDF\ VFJL 5|M8LG I]ST JFGULVMGF 
p5IMUGM ;J["P 

34. VFZMuI VG[ T\N]Z:TLGL HF/J6LDF\ øHF"GM p5IMUMP  
35. ,FS0F VG[ SM,;FGM A/T6 TZLS[ p5IMU4 T[DF\YL GLS/TF SFA"G 0FIMS;F.0G\] 5|DF6 VG[ T[GL Z;M. AGFJTL 

:+LVMGF :JF:YI 5Z V;ZMP 

36. XZLZGF lJlEgG VJIJM 5Z 5MQF6GF\ VEFJGL V;ZMGM VeIF; VG[ T[G[ N]Z SZJF DF8[GF p5FIMP 

37. 5F6LYL YTF ZMUM VG[ T[G[ V8SFJJFGF p5FIMP 

38. JFCG jIJCFZ £FZF YTF 5|N]QF6GM DFGJ T\N]Z:TL 5Z 5|EFJP 

39. ,FZL4 U<,F VG[ CM8,MDFGF GF:TF4 EMHGGL :JF:yI 5Z YTL V;ZMGM VeIF. 

40. ;]1D HLJMYL YTF ZMUM VG[ T[ ;\J[NGFXL, lJ:TFZMG\] VFZMuI ;\:YF ;FY[ HM0F6 5KLGL V;ZGM VeIF;P 
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41. H]NF H]NF ;FDFHLS4 VFYL"S JUM"GM ZMHL\NM BMZFS VG[ T[G]\ 5MQFS D]<IP 

42. H]NF H]NF WFDL"S H]YM VG[ T[DGL DFgITFVM VG];FZ lGQF[W BMZFSMG]\ 5MQF6 D]<I VG[ T[GL p5IMULTFP 

પેટા િવષય – ૩ કચરા માથંી કંચન : વે�ટ �ુ વે1થ   
1. પi ુિવસ�ન fમ કE ગાય છાણ, બાયોફ�1ુસમાથંી બળતણ  

2. ઈ-વે�ટ હE@ડSલ�ગ 

3. ઇલેo�ોિનક અને િવ�તુ ચીજવ�^ઓુના જyથાના ઓળખ, દ�તાવે>કરણ અને વગ,કરણને પોતાના િવ�તારમા ંઉપયોગમા ંલેવાતા 

નથી અને િનકાલ અને / અથવા ફર�થી ઉપયોગ માટEના માaયમથી તપાસ કરE છે. 

4. ઘન કચરની  'Ilયા અને તેનો  િનકાલ. 

5. �ટની બનાવટ અને માટ� ઓછ� વાવેતર માટE કાયH7મ ઉપયોગની તપાસ કરવી. 

6. માટ�મા ંપાણીની 4ળવણીમા ં�ધુારો કર�ને િસ�ચાઇ પાણીના બગાડને ઓછો કરવો દા.ત. લાક�ુ ંલાકડાનંો છોલ, �ી�E�સ, ડાગંરનો 

�ુકડો, નાSળયેર કESળયો વગેરE. 

7. ગદંા પાણીના [િવક ઉપચા. 

8. Vે અને / અથવા zલેક પાણીનો ઉપયોગ કર�ને હાઇYોફોિનoસ. 

9. રસોડામા ંઉપયોગમા ંલેવાતા ચરબી, તેલ અને Vીસમાથંી નીકળતા અ9પુયોગી પાણીની 'Ilયા. 

10. પાદંડા, Uલો, ન.દણના ફળમાથંી �ુદરતી રંગોનો તૈયાર� કરવી. 

11. rુર કરાયેલ Uલોને ઉપયોગી ઉ_પાદનોમા ંgપાતંIરત કરો.  

12. ન.દણના બીજમાથંી તેલ કાઢ� નાખવા માટE, 'કાશ માટE ઉપયોગ કરવો. 

13. મશgમની ખેતી માટE સબ��Eટ તર�કE ડાગંરની ��ોનો ઉપયોગ કરવો 

14. વપરાયેલી બેટર�ઓ (i�ુક કોષ) માથંી Vેફાઈટનો ઉપયોગ 

15. િવિવધ કચરોનો ઉપયોગ કર�ને જમીનની ઉ_પાદન7મતામા ંવધારો 

16. બેoટEIરયા Gારા Dલાn�ટક9ુ ં િવઘટન 

17. પાણીની 4ળવણી અને વધતા છોડ માટE �પો@જની લા7Sણકતાની તપાસ કરવી 

18. ટાઇ1સ, પેનલ બો�્Hસ વગેરEની બનાવટમા ં ફEકવામા ંઆવેલ લહEIરpુ ંકાડHબોડHનો ઉપયોગ  

19. ટE�ા પેક / Dલાn�ટક બોટલમાથંી ટાઇ1સ અને પેનલ બો�્Hસ બનાવવા . 

20. મડદા પરથી ખાતર અને અ@ય ઉપયોગી ઉ_પાદનો બનાવવા 

21. �ૃિષ કચરાને  ઉપયોગી ઉ_પાદનોમા ંફEરવવા માટE નવીન તકનીક 

��� ����	
 ���� 

22. ઘરમા ંદરરોજ ઉ_પ� થતા કચરાની સરEરાશ શોધવી.  આ jદાજને  zલોક, ગામ, >1લા વગેરE Gારા ઉ_પ� થયેલ કચરાના jદાજ 

�ધુી લબંાવવો. 

23. પેકEtજ�ગ �E@ડનો અ$યાસ કરવો અને તેની સાથે સકંળાયેલ બગાડનો jદાજ કાઢવો. 

24. કચરાની જમીન અને કચરાના ડ�પ િવ�તારોમા ંહવાની bણુવcા9ુ ંિનર�7ણ કર5ુ.ં 

25. લે@ડIફલના િવ�તારોની આસપાસ સ>વ / 'ાણીઓમા ંજોવા મળતી  િવિવધતા અને રોગોના વાહક તર�કE તેનો સબંધં. 

26. 4હEર આરોqય પર કચરાના ડ�પ.ગ �થળોની હાજર�ને કારણે 'rૂિષત પાણીની  અસર. 

27. પાકની વાવણી લાલણીમા ંવપરાતી પરંપરાગત પ0aતઓનો અ$યાસ 

28. TDFZL XF/FVMGM H{JLS SRZMP 

29. H{JLS SRZFGL SFI"1FDTF GSSL SZJF DF8[ H]NF\ H]NF\ 5|SFZGF SRZF AF/LG[ 5F6L UZD YJF DF8[GF ;DIGL ;ZBFD6L 
SZMP 

30. SRZFGF\ jIJ:YF5GGM øHF" 5Z 5|EFJP 

31. TDFZF lJ:TFZDF\ 3G SRZFGM lGSF, S> ZLT[ YFI K[ m T[GF DF8[GL jIJ:YF ,MSM S. ZLT[ SZ[ K[ m T[GM VeIF;P 
 

પેટા િવષય – ૪ સમાજ, સ�ં�ૃિત અને આ>િવકા  
1. એક સમાજ / 4િતના  'સમાજ, સ�ં�ૃિત અને ખા� 'ણાલી' નો  ટકાઉ ઉ_પાદન અને વપરાશ વuચેના સબંધંનો કEસ �ટડ� 

2. નેચરલ IરસોસH મેનેજમે@ટ અને આ>િવકા �રુ7ા - િવ�તાર / સNદુાયનો કEસ અ$યાસ 
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3. એક િવ�તાર/ એક સNદુાય ની  "સમાજ, સ�ં�ૃિત અને આ>િવકા"  પર આબોહવામા ંથતા પIરવતHનોની લા7Sણકતા '_યે9ુ ં

યોગદાન અને આપિcના  જોખમ ઘટાડાનો  - કEસ �ટડ�  

4. "�ુદરતી આપિc અને આ>િવકા �રુ7ા" - એક િવ�તારનો કEસ �ટડ� 

5. એક સNદુાય / િવ�તાર "સામાtજક સ�ંથા અને ટકાઉ �ુદરતી સસંાધનો9ુ ં hયવ�થાપન" - કEસ �ટડ� 

6. કોઈ િવ�તારનની  "સોસાયટ�, સ�ં�ૃિત અને ખા� 'ણાલી" -  ખોરાક રાધંવા માટE  ઊ4Hના વપરાશ પર  તેની અસર અને 

સચંાલનનો અ$યાસ  

7. "�વuછતા અને �વા�yય પર સામાtજક અને સા�ં�ૃિતક 'ણાલીઓનો 'ભાવ" - એક િવ�તારના કEસ �ટડ� 

8. એક સNદુાય પર .�ુદરતી આપિc વખતે થયેલ �થળાતંર અને તેની સામાtજક, સા�ં�ૃિતક અને આ>િવકા પર થતી અસર " કEસ 

�ટડ� 

9. [વિવિવધતા અને વ@ય>વના સરં7ણમા ંકોઈ િવ�તાર / સNદુાય ની સમાજ hયવ�થા, સા�ં�ૃિતક પXિતઓ9ુ ંયોગદાનનો અ$યાસ 

10. hયવસાિયક જોખમ અને તેની અસર પર અ$યાસ 

11. તમારા �થાિનક_વ / સNદુાયમા ંમાિસક �ાવ સબંધંી Iરવાજો પર એક અ$યાસ અને તેની  સકારા_મક અને / અથવા નકારા_મક 

અસરો9ુ ંQથૃ3રણ કરો. 

12. તમારા �થાિનક િવ�તારમા ંપરંપરાગત Iરવાજોને ઓળખો કE f  પIરવારની  #ીઓના આરોqય માટE હાિનકારક હોઈ શકE છે. 

13. તમારા િવ�તારમા ંઉ_પાદન અને ઉપયોગની �n�ટએ આ>િવકા અને આિથ̀ક ?�થિત સાથે સકંળાયેલ રચનામા ંથયેલ ફEરફારનો 

અ$યાસ. 

14. પરંપરાગત હાથવણાટ ઉ_પાદનમા ં વૈ�ાિનક હ�ત7ેપ Gારા ઉ_પાદન 7મતા પર  અસર jગેનો અ$યાસ 

15. મશીનમા ંથયેલ ફEરફારને કારણે કલાકારનો સNદુાય fવા કE �હુાર, �થુાર વગેરEની સ�ંયામા ંથયેલ ઘટાડાનો અ$યાસ. 

16. કોઈ ચો3સ સNદુાય / િવ�તારની �થાિનક માગં અને �થાિનક �ોતોની �ુશળતા  અને ખામી વuચેના સબંધં9ુ ંિવ�લેષણ 

17. �થાનીય �ુદરતી સસંાધનો સાથે �થાિનક અથHતmં9ુ ંમેિપ�ગ અને યોqય તકનીક�ઓ Gારા �થાિનક N1ૂયના વધારા માટE સભંિવતતા 

અ$યાસ કરવો. 

18. ઈકો �ુર�ઝમ ઓપરEશનલ Dલાન િવકસાવવા માટE એક િવ�તારના ઇકો-સા�ં�ૃિતક મેિપ�ગ. 

19. �થાિનક તહEવારો / ધાિમ̀ક િવિધઓ અને �ૃિષ / 'ાણીની નકશા સાથેના તેના સબંધંો પર અ$યાસ અને પiપુાલન પXિતઓ અને 

jતગHત �થાિનક �ાન આધાર અ$યાસ. 

20. �થાિનક jધ�Xાઓ / દંતકથાઓ9ુ ંિવ�લેષણ અને સામાtજક પIર'ે�ય માનવ િવકાસ પર તેની અસર. 

21. B[TLDF\ GJF\ ;FWGMGM p5IMUP 

22. GC[ZMGL 8[SGM,MHLP 

23. ZF;FI6LS T[DH S]NZTL ;FRJ6L s5|LhZJ[8LJhfP 

24. U|FD VG[ XC[ZL lJ:TFZGF B[0]TMDF\ GJL 8[SGLSM4 B[T5wWlTVM lJQF[ HF6SFZLGM ;J["P 

25. UFD0FGF\ ,MSMGL JT"DFG ;DIDF\ HLJGX{,LGM VeIF;4 ,MSM DF8[ 5|`GMTZL AGFJL\ VFCFZGL ZLTEFT JU[Z[GL 
HF6SFZL D[/JJLP 

26. UFD0FVMDF\ S]NZTL CFHT[ HJFGL jIJ:YF GM VeIF; TYF 3Z[ 3Z[ ;\0F;GL jIJ:YF K[ S[ GCL T[ T5F;J]\P HM GYL TM XF 
DF8[ jIJ:YF GYL SZTF4 T[ V\U[ VC[JF, T{IFZ SZJMP 

27. TDFZF lJ:TFZDF\ VFHL\lJSF D[/JJF DF8[ ,MSM S[JF\ 5|SFZGM jIJ;FI K[P T[GM ;J[" SZJMP 

28. kT]VM 5|DF6[ DF6;GL HLJGX{,L 5Z T[GM SM. RMSS; lJ:TFZGM VeIF; SZJM. 
29. VF56L VF;5F;GF lJ:TFZDF\ 7FTL4 SMD VG]~5 BMZFSG]\ J{lJwI4 TOFJTM VG[ T[G]\ 5MQF6 D]<IP 

 
 

પેટા િવષય – ૫ પરંપરાગત �ાન 'ાનાલી  
1. પરંપરાગત ખોરાકના પોષણ N1ૂયો9ુ ંN1ૂયાકંન 

2. ખોરાકમા ંઆથો આવવાની 'Ilયા9ુ ંદ�તાવે>કરણ અને ખોરાકની bણુવcાની 4ળવણી સાથે તેનો સબંધં 

3. ચો3સ �થાિનક સNદુાયના [વિવિવધતા પર અ$યાસ અને લોકોના [વિવિવધતાના રtજ�ટર9ુ ંિનમાHણ 

4. િવિવધ �થાપ_ય માળખા અને ઇકોિસ�ટમ 4ળવી રાખવામા ંતેની મહ_વ (દા.ત. 

5. આવાસ, Qલુ, પાણી િવતરણ કEનાલ) 
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6. #ોત સરં7ણ પXિતઓ અને તેની ?�થરતા 

7. િવિવધ �ૃિષ ખેતી 'ણાલીઓ અને ભિવ�યના અવકાશ સાથે તે9ુ ંમહ_વ 

8. િવિવધ �ૃિષ સાધનો9ુ ંપરંપરાગત �ાન અને સ>વ ખેતીમા ંતેની આવ�યકતા 

9. િવિવધ �ૃિષ 'ણાલીઓનો સ�ટEનેબલ �ાન 

10. માછ�મારના પરંપરાગત �ાન અને ટકાઉ આ>િવકા સાથેના તેના Sલ�oસ 

11. કો�pિુનટ� બીજ બ�ક અને Uડ િસ�Iુરટ� સાથેના સબંધંનો અ$યાસ 

12. ખા� સરં7ણ પaધિતઓ પરના પરંપરાગત �ાન અને આ>િવકાના #ોત તર�કE તે9ુ ંમહ_વ 

13. આ�િુનક સદંભHમા ં�ુદરતી રEસાઓ પર પરંપરાગત �ાન અને તેનો ઉપયોગ 

14. પાIર?�થિતક Qનુઃ�થાપન પXિત પર પરંપરાગત �ાન અને ઇકોિસ�ટમ મેનેજમે@ટ પર તેની અસરનો  અ$યાસ 

15. પરંપરાગત તકનીક� �ાન આધારE યોqય ટEકનોલો>નો Iડઝાઇન અને િવકાસ 

16. પરંપરાગત �ાન આધારE પાણીના સVંહનો 'યોગ કE f વતHમાન સમયમા ંપણ એટલો જ ઉપયોગી છે. તે ચકાસ5ુ.ં 

17. TDFZL HLJG X{,L4 8[JM VG[ 3ZDF\ lJn]TGM ARFJP 

18. 5]ZF6F lS<,FVMDF\ 5F6LGL 8F\SLVM AGFJL 5F6LG]\ 5]Go:YF5G SZL 5]Gop5IMU SZMP 

19. BMZFS ZF\WJF DF8[ ;DIGL ART YFI T[JL 5wWlTVMP 

20. 5Z\5ZFUT JFGULVM VG[ ZF\W6S,FGL 5wWlTVMG[ VWTG AGFJJL VG[ GM\WM SZJLP 

21. S8MS8L VG[ VF5lœ ;DI[ AU0[ GCL T[JF BMZFS VG[ T[G]\ 5[S[HL\UP 

22. 5F6LGL HF/J6LGL 5Z\5ZFUT 5wWlT4 T[G]\ D]<IF\SG VG[ ;]WFZ6FP  
23. O/M4 XFSEFHL JU[Z[GL HF/J6LGL 5Z\5ZFUT 5wWlTVMGM VeIF;P 

24. lJlEgG TC[JFZM pt;JMDF\ AGFJFTL JFGULVMGF 5MQFS D]<IMGM VeIF;P 

 

All the best to all and Get Ready for NCSC 2019... 
 

Form Submission Date :  

Second Week of September  

File Submission Date :  

First week of October 

District Level :  

Second week of October  

@ Valam Vidhyalay, Gariyadhar  
 

For More Information Contact 

Kalyan Regional Community Science Centre,  

"VIGYAN BHAWAN", 

Plot No. 2206/4-A, Near Sanskar Mandal, 

Punjab National Bank Street, Hill Drive,  

Bhavnagar-364001 

Phone : 0278 2570111, Mo. / WhatsApp : 88 66 570 111 

Email: krcscbvn@gmail.com 

Website : www.krcscbhavnagar.org 


