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 NATIONAL CHILDREN’S SCIENCE CONGRESS (2020 & 2021)  

બાલાનલુાદ - નનવગગ કોમ્યનૂનટિ વામન્વ વેન્િય- ગાાંધીનગય 
  

 

 

 

NCSC- ‘નેળનર ચિલ્ડ્રન વામન્વ કોંગે્રવ’ 

નેળનર કાઉન્ન્વર પોય વામન્વ એન્ડ િેક્નોરોજી કમ્યનૂનકેળન, 

ટડાિગભેન્િ ઓપ વામન્વ એન્ડ િેક્નોરોજી, બાયત વયકાય 

પોકર થીભ 

નનયાંતય િકાઉ જીલનનનલાગશ ભાિે નલજ્ઞાન 
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આણે શારભાાં, ગાંબીય અને જટિર ઇકોરોજીકર ડકાયો, આનથિક તણાલ તેભજ સ્થાનનક, પ્રાદેનળક, યાષ્ટ્રીમ અને લૈનિક સ્તયે 
વાભાજજક અન્સ્થયતા ફાફતોના નલચબન્ન યસ્તાઓના છેડે ઊબા છીએ. વભસ્માઓ, અનનનિતતાઓ, ડય, શતાળા, ઉદ્વલેગ અન ે
ઈષ્ટ્માગના ભાશોરભાાં જીલનની ખળુીઓ લેયનલખેય થઇ છે. આણી લૈિાટયક ળન્ક્તઓભાાં ફદરાલ કયલા તેભજ આણુાં જીલન  
નનયાંતય િકાઉ/સસ્ટેઇન ફનાલીને આગ ધલાનો ભાત્ર એક જ યસ્તો જણાતો શોમ, આણે યોજીંદી ટદનિમાગભાાં કેલા પેયપાય 
રાલલા તેલી ફાફતો યત્લે  લૈનિક સ્તયે, લૈકલ્લ્ડ્ક વાંળોધનભાાં લધાયો થઈ યહ્યો છે. 

    પથૃ્લી ય ભાણવોના જીલનનો પ્રબાલ ઘિાડલા કુદયતી વાંનિના લયાળભાાં ઘિાડો કયીને, પ્રદૂણ અિકાલીને, તદ્ઉયાાંત 
િીજ-લસ્તઓુ, ઊર્જગ, ટયલશન, ભનોયાંજન, લગેયેના ઉમોગભાાં લાજફી નનણગમો ભાયપતે જીદાંગી જીલલાની નનયાંતય 
િકાઉ/સસ્ટેનેબલ જીલનળૈરી અનાલલા ભાિે અનયુોધ કયામ છે.  યએુનઇી વાંસ્થાએ લગ ૨૦૧૬ભાાં જણાવ્મા મજુફ  ‘નનયાંતય 
િકાઉ જીલનળૈરી’ અથાગત ્આણી આદતો તેભજ વભાજે અનાલેર કનથત યીતબાતોનો વમશૂ ગણ્મો છે. આ ભતરફભાાં, વૌની 
ઉન્નનતભાાં વભાન િેકો ભી યશ ે તેભ, કુદયતી વાંનિનો ઉમોગ ઓછો કયામ અન ે કિયો ઓછો નીજે તેલી વ્મન્ક્તગત ્
વાંદગીનો નલકલ્ડ્ આતી ભાખાકીમ સનુલધાઓ અને વાંસ્થાકીમ વગલડોના ધાયાધોયણોનો વભાલેળ થામ, તેવુાં વભજલાનુાં છે. 
ળોધખોના પ્રમોગોભાાં લૈજ્ઞાનનક ઢફે તાવ અને ભાન્મ વભથગન છી નનિોડથી ભેર જુદાજુદા નલકલ્ડ્ો વભજીને યોજીંદા 
નનત્મકભોભાાં નનયાંતય િકાઉ/સસ્ટેનેબલ અચબગભો અનાલલા ભાિે ભદદરૂ ફને છે. 

વલાાંગી ફાફતો વાથે આ લૈજ્ઞાનનક દ્ધનતઓ,  ‘વામન્વ પોય વસ્િેનેફર રીલીંગ’  થીભ/ નલમલસ્ત ુાં ભાયપતે વ્મન્ક્તગત ્અને 
વાભાજજક સ્તયે જીલન ળૈરીની ગણુલિાભાાં સધુાયા લધાયા કયલા ભાિે નનયાંતય િકાઉ જીલનના ભાગો સ્થાનત થળે. લી, પ્રકૃનિ 
અને ઇકોનવસ્િભના વાંયક્ષણ કયલા, કામગદક્ષ ઊર્જગ પયુી ાડલા, તેભજ મોગ્મ ગણુલિા, વભાનતા, પ્રવન્નતા, ળાાંનત અને ઐક્યતા 
શાાંવર કયલાની પ્રટિમાભાાં દ્ધનતવય નનણગમ રેલાભાાં ઉમોગી ફનળે.  
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નનયાંતય િકાઉ/સસ્ટેનેબલ  જીલન ભાિે પનુઃપચરત અચબગભ  

વસ્િેનેફર/નનયાંતય િકાઉ નલલ્ડ્રનલત નલબાલનાભાાં, લતગભાન ઉરબ્ધ કુદયતી વાંનિની શારની ન્સ્થનતભાાં ઘિાડો કમાગ 
નવલામ તેભજ ભશદ્અંળે પનુઃપ્રાપ્મ ઊર્જગ ઉત્ાદનભાાં લધાયો કયલાનો નનયાંતય િકાઉ જીલન ભાિે પનુઃપચરતનો વય ભતરફ 
છે. લધતી લસ્તી, ઇકોરોજી ઉય નકાયાત્ભક ભાનલર્જનત વજજૉત પ્રબાલના ટયફો જેલા કે, ક્રામભૅિ િેન્જને ધ્માને રઇ 
આણી જરૂયીમાતો ય અંકળૂ મકૂલા છતાાં, બનલષ્ટ્મની જરૂયીમાતોને શોંિી લલા ભાિે ગભુાલેરી કુદયતી વાંનિને પનુઃપચરત 
કયલાની ણ જરૂયીમાત છે. આથી, યિનાત્ભક વાભાજજક સયૂ મજુફ વભાજ નલકાવ ભાિે વશમોગી આમોજન ભાયપતે ‘કામગદ્ધનત 
આધાટયત વસ્િેનેચફચરિી’ ભાિે વભગ્ર યિનાત્ભક અચબગભનો અનયુોધ છે.  

આ પનુઃપચરત ફાફતભાાં નલકાવ અને આમોજનનો અચબગભ નલચબન્ન છે. તેના મૂભાાં ઇકોરોજીકર નવસ્િભની લૈનિક ભાન્મતા છે. 
જેભાાં ભાનલ અને કુદયતના વશિમગથી યસ્ય ભાલજત અને ોણનો ભા-ફા જેલા વાંફાંધોનો િેકો ભે તેલી ભાન્મતા છે. 
પનુઃપચરત અનકુૂતા તેભજ તેના આમોજનના અચબગભ અંગનેો ઇયાદો છે. આ અચબગભથી ભાનલ અને માગલયણ ફને્ન ભાિે 
વયલાે વકાયાત્ભક ટયણાભો ભેલલા વ્મન્ક્તગતથી ડોળી સધુીના અંતયારભાાં શાની અને નકુળાન ઘિાડલા ભદદરૂ ફનળે.  

આભ, આ પોકર થીભ ભાયપતે દેળની યલુાેઢીની નલિાયધાયાઓભાાં પનુઃપચરત વસ્િેનેચફચરિીના નલિાયોને કેલી ળકાળે.   
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ઉદે્દળો 

પછૂયછ આધાટયત ળીખલાની કેલણી ભાિે ફાકોને પ્રોત્વાટશત કયી કામગયત ્કયલાઃ  

૧. ઇકોરોજી, અથગતાંત્ર અને વભાજ વ્મલસ્થા, તેભજ તેભના યસ્ય વાંફાંધો ળીખલા અને વભજલા. 

૨. યોજ-ફયોજની ફાફતોના નનણગમોભાાં લૈજ્ઞાનનક અચબગભ કેલલો.  

૩. ડકાયો અને ખાભીઓ દૂય કયલાની ળન્ક્તઓ બેગી કયલા ભાિે આરેખન કયીને અચબગભ/ઉકેર નલકવાલલો. 

૪. વ્મન્ક્તગત  છા* તેભજ વમદુામો અને વભાજભાાં પેયપાયો કયલા ભાિે શરે કયલી.    

* ભતરફ કે, ઘિનાઓ, નલિાયો તેભજ રાગણીઓને નલા દ્રષ્ષ્ટ્િકોણથી પનુઃ નલિાયણા કયલાની તક  

પેટા થીમ્સ  

ઇકોસસસ્ટમ - સસ્ટેનેબલ જીવન જીવવા માટે  

આવરી લેવાના સચૂિત મદુ્દાઓ  

 ઇકોનવસ્િભ વભજલી - ઇકોનવસ્િભના ઘિકો, તેભના કામો અને યસ્ય (કુદયતી તેભજ ભાનલવજજૉત નવસ્િભ) વાંફાંધો 
નલળે ળીખવુાં. જૈલ નલનલધતા, ઇકોરોજી, અથગતાંત્ર અને વાભાજજક વસ્િેનેચફચરટિભાાં તેની ભનૂભકા. 

 ઇકોનવસ્િભ ય ભાનલ પ્રવનૃિઓનો પ્રબાલ.  
 ફામોડામન્વ્વગટિ/ જૈલનલનલધતા તેભજ ઇકોનવસ્િભનુાં વ ાંયક્ષણ 
 ઇકોરોજીકર, આનથિક અને વાભાજજક વસ્િેનેચફચરટિ ભાિે કુદયતી વાંનિનુાં વ્મલસ્થાન /નેિયર ટયવોવગ ભેનેજભેન્િ 

(એનઆયએભ) 
 નનયાંતય િકાઉ જીલનનનલાગશ(વસ્િેનેફર)  ભાિે ઇકોનવસ્િભ અચબગભ 
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નનયાંતય િકાઉ જીલનનનલાગશ(વસ્િેનેફર) ભાિે મોગ્મ િેક્નોરોજી  

આવરી લેવાના સચૂિત મદુ્દાઓ  

 મોગ્મ િેક્નોરોજીનુાં આરેખન કયી નલકાવ કયલો 
 ઇકોનવસ્િભનુાં વ્મલસ્થાન, ઇકોનવસ્િભ આધાટયત ઉત્ાદન, કુદયતી વાંનિનુાં વ્મલસ્થાન 
 વાથે િીજ-લસ્તઓુનો જલાફદાય ઉમોગ  
 લવલાિો/આશ્રમસ્થાનોનો વસ્િેનેફર નલકાવ  
 ભાનલ અને લન્મજીલોના વાંઘોનુાં વ્મલસ્થાન  
 પનુઃ પ્રાપ્મ ઊર્જગ ેદા કયલી, ઊર્જગ લયાળ કામગદક્ષ કયલો 
 જીલનની, જીલનનનલાગશની, વાભાજીક વભાલેળની, ગયીફી નાબદૂીની, ઇકો-વેનનિેળન પ્રોત્વાશનની વરાભતી ભાિે 

વાભાજીક ળોધખો કયલી 
 ક્રામભેિ િેન્જને અનકુરૂન થવુાં, ન્સ્થનતસ્થાકતાલાો નલકાવ કયલો, અણધાયી આપતના જોખભો ઘિાડલા 
  વાભાજજક વાંસ્થાકીમ નલીનીકયણ, વાભાજજકલગોને વાભેર કયલા પ્રોત્વાશન, િીજ-લસ્તઓુના લયાળનુાં જલાફદાય 

વ્મલસ્થાન   
 વાભાજીક ઉદ્યોગ વાશનવકતા  

 
.. 
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વસ્િેનેફર જીલનનનલાગશ ભાિે આરેખન, નલકાવ, નમનૂા તૈમાય કયલા  
આવરી લેવાના સચૂિત મદુ્દાઓ 

 લશન ક્ષભતાની વ્માખ્મા કયી, ભાદાંડના પ્રભાણ નક્કી કયલા  
 વસ્િેનેફર ઉત્ાદન 
 વસ્િેનેફર લયાળ  
 લવલાિો/આશ્રમસ્થાનોનો નલકાવ 
 ટયલશન વ્મલસ્થા, ઊર્જગ વ્મલસ્થા  
 પ્રદૂણનુાં ભોનીિયીંગ, પ્રદૂણના પ્રબાલનુાં મલૂ્ડ્માાંકન  
 કુદયતી વાંનિનુાં વ્મલસ્થાન  
 ખેત દ્ધનતઓનુાં આરેખન 
 ક્રામભેિ િેન્જ ન્સ્થનતસ્થાકતા અને અનકુરૂન, લગેયે 

વસ્િેનેફર જીલનનનલાગશ ભાિે યાંયાગત ર્જણકાયીની નવસ્િભ અનાલલી  
આવરી લેવાના સચૂિત મદુ્દાઓ 

દસ્તાલેજીકયણ, ભાન્મતા, સધુાયા-લધાયા તેભજ યાંયાગત ર્જણકાયીની નવસ્િભ અનાલલાના ક્ષેત્રો – 
- ઇકોનવસ્િભ વ્મલસ્થા  
- વાંયક્ષણ, કુદયતી વાંનિઓનુાં વ ાંયક્ષણ અને વ્મલશારૂ ઉમોગ  
- ઊર્જગનો કામગદક્ષ ઉમોગ  
- વ્મલસ્થાનો કામગદક્ષ ઉમોગ  
- આંતટયક અને વાભાજીક ાવાઓના વભાલેળ વાથ ેનલકાવને પ્રોત્વાશન 
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NCSC- ‘નેળનર ચિલ્ડ્રન વામન્વ કોંગે્રવ’નો ટયિમ 

NCSC શુાં છે? 

 ફાકોની આવાવના માગલયણ અને ડોળની વભસ્માના તકગફદ્ધ ઉકેર ળોધલાનુાં NCSC ભાંિ છે. 
 ફાયીક અલરોકન, ખણખોજવનૃિ, વજૉનાત્ભકતા વાથે નલીનીકયણ તેભજ ખયેખય કાભ કયીને નળખલાની દ્ધનતન ે

પ્રોત્વાટશત કયત ુાં NCSC વાંળોધન ભાંિ છે. 
 અલરોકન, અનભુાન રેખન, અખતયા/પ્રમોગ, પથૃક્કયણનુાં આંકરન અને પ્રસ્તનુત, વાંફાંનધત આરેખન કે ચિત્ર વટશત 

પ્રમોગના નનષ્ટ્કગ ભાયપતે  વભસ્માનનો ઉકેર ળોધલાની આલડતભાાં સધુાયો કયે છે. Improve problem solving skills 
through observation, hypothesis formation, framing experiments, data recording, analysis and representation, 
drawing of inferences and presentation of findings 

 ફે ફાકોનુાં એક ગૃ બાગ રઇ ળકે છે, જેથી વમશૂકામગની બાલના કેલામ છે. A group of two children work 
together thus inculcating the spirit of team work 

NCSCભાાં કોણ બાગ રઇ ળકે? 

 ૧૦થી ૧૭ લગ ઉંભયના ફાકો બાગ રઇ ળકે છે. યાંત ુટદવ્માાંગ ફાકના ટકસ્વાભાાં તેના નળક્ષણ સ્તય અથલા ભાનનવક 
નલકાવને ધ્માને રેલાભાાં આલે છે. આ  નેળનર ચિલ્ડ્રન વામન્વ કોંગે્રવભાાં બાગ રેલા ભાિે આખયી તાયીખ ૩૧ભી 
ટડવેમ્ફય છે. 

 બાા, ળાાભાાં બણતા કે ન બણતા શોમ તેલી ળૈક્ષચણક ાિભનૂભકા, ગ્રામ્મ કે ળશયેી નલસ્તાયના યશીળ શોમ, જેલા ફાંધન 
નવલામ ફાક બાગ રઇ ળકે છે.  
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NCSCભાાં કેલીયીતે બાગ રઇ ળકામ? 

 તભાયા અડોળ-ડોળભાાં, NCSCભાાં આલયી રેલામેર પોકર થીભ અનરુૂ શોમ તેલી વાંફાંનધત વભસ્માને ઓખલાની છે, 
અને ફે વભ્મોનુાં ગૃ ફનાલલાનુાં છે.  

 તભાયા ભાગગદળગક નળક્ષક અને વાથી વાથે ભીને વભસ્મા યત્લે િિાગ કયલાની છે.  
 અલરોકન, ભાના અંકરન,પથૃક્કયણ, અથગઘિન અને વભસ્મા ઉકેરલાના પ્રમત્નની નલજ્ઞાન દ્ધનતને અનવુયીને 

અભ્માવ કયલાનો છે. 
 અભ્માવ કામગનો અશલેાર પ્રસ્તનુત ભાિે તૈમાય કયલાનો છે.  
 અભ્માવભાાંથી ભેર ઉકેરની અનલુનતિત કાભગીયી તયીકે રોકો લચ્િે િિાગ કયલાની છે.    

NCSCભાાં કેલીયીતે બાગ રેલા ભાિે  ક્યાાં વાંકગ કયલો? 

 તભે તૈમાય કયેર પ્રોજેક્િ અશલેાર જજલ્ડ્રાકક્ષાની ચિલ્ડ્રન વામન્વ કોંગે્રવ ખાતે યજૂ કયલો.  
 ગણુલિા તેભજ નનમત ભાદાંડના આધાયે વાંદગી ાભેર પ્રોજેક્િ અશલેારને યાજ્મકક્ષાની ચિલ્ડ્રન વામન્વ કોંગે્રવને 

ભોકરલાભાાં આલે છે.  
 આ પ્રભાણ,ે વાંદગી ાભેર પ્રોજેક્િ અશલેારને યાષ્ષ્ટ્રમકક્ષાએ ભોકરલાભાાં આલે છે. અરફિ યાજ્મકક્ષાએથી, વાંદગી 

ાભેર પ્રોજેક્િ અશલેારોની ભશિભ નનમત વાંખ્માની ભમાગદાભાાં નેળનર કક્ષાએ ભોકરલાના શોમ છે.   
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