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પ્રસ્તાલના 
  
 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ ધોયણ 6 થી 8ભાાં ફાકોને વળખલાતા વાભાજિક 
વલજ્ઞાન વલમને લધ ુરુચિણૂણ અને અથણવબય ફનાલલા ભાટેનો નાનકડો ણ 
દુયોગાભી પ્રમત્ન છે. 
 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ ભોડયરુ વનભાણણનો શતે ુઅધ્મમન-અધ્માન પ્રક્રિમાભાાં 
િોડાતા વળક્ષકો અને વલધાથીઓભાાં વલમ યત્લે લૈજ્ઞાવનક દ્રષ્ટટકોણ ખીરલલાનો, 
ટેકનોરોજીનો ભહ્ત્તભ ઉમોગ લગણભાાં વળક્ષણ કામણ કયતી લખતે જીલાંત કામાણનબુલો 
યુા ાડી માણલયણ વાથેના ભાનલીમ વફાંધોભાાં વજીલાયોણ કયલાનો છે. 

વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમ  એ પક્ત લગણખાંડનો વલમ નથી યાંત ુઘણા ફધા 
અનબુલો ફાકોને એકવાથે એક સ્થે યુા ાડી ફાકોભાાં ઈવતશાવ, નાગક્રયક, 
ભગુો અને  અથણળાસ્ત્ર વલમ તયપ રૂિી અને યવ િગાડલા ભાટેનુાં ઉતભ ભાધ્મભ 
વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ ગણી ળકામ.  
 વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમ ળીખતો વલધાથી સ્થાવનક, યાટરીમ અને લૈવિક 
ઘટનાઓના આંતયવફાંધો સ્થાી ઈવતશાવ,ભગૂો,યાજ્મળાસ્ત્ર અને આવથિક ફાફતોના  
કામણ-કાયણને વભજી,લૈવિક ભાનવ કેલી ળકે તો વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ વનભાણણનો 
આણો આ પ્રમત્ન વપ થમો ગણાળે. 
 આળા છે કે આ ભોડયરુ વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમની અધ્મમન વનટવત શાવર 
કયલા અને વાંક્્નાઓના લધ ુવય સ્ટટીકયણ ભાટે ઉમોગી વાચફત થળે. 

ફી.ી.ગઢલી 
પ્રાચામયશ્રી 

જીલ્રા નળક્ષણ અને તારીભ બલન 

    બરૂચ. 
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 વાભાજજક નલજ્ઞાન એટરે શુાં ? 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન એ વાભાન્મ વળક્ષણભાાં આલતા વલમોભાાંનો એક બાગ 
છે.વાભાજિક વલજ્ઞાન એ વભાિના વલવલધ ાવાઓનો અભ્માવ કયાલત ુાં વલજ્ઞાન છે .તે 
વભાિભાાં આલતા ક્રયલતણનો અને ક્રયસ્સ્થવતને વભિલાભાાં ભદદરૂ થામ છે .તેભિ 
કોઈ ણ ફાફતની નક્કય શકીકતો ધ્લાયા કામણ કાયણના વાંફાંધથી તેભિ લૈજ્ઞાવનક 
દ્રષ્ટટકોણની વભિ આે છે.તેથી વલમ વાભાજિક વલજ્ઞાન તયીકે ઓખામ છે. 
 વાભાજિક વલજ્ઞાનભાાં ઈવતશાવ ,ભગૂો,યાિનીવતળાસ્ત્ર,અથણળાસ્ત્ર જેલા વલમોનો 
વભાલેળ થામ છે .સવુ્મલસ્સ્થત વભાિના વનભાણણ ભાટે પ્રસ્તતુ વલમોનુાં જ્ઞાન 
અવનલામણ લૂણળયત ફની યશ ેછે. 
  

 ફાકના વાંદબયભાાં વાભાજજક નલજ્ઞાન શુાં છે.? 

 ફાકના વાંદબણભાાં વાભાજિક વલજ્ઞાન એ તેને બણલાના વલમોભાાં એક વલમ 
છે.જેભાાં ઐવતશાવવક ઘટનાઓ વ્મસ્ક્ત ,િક્રયત્રો,સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભની ગૌયલણૂણ 
ગાથાઓ,નાગક્રયક ,નેતા  શકો અને પયિો ,ભાનલ અવધકાયો ,બૌગોચરક ઘટનાઓ ,અને 
તેની માણલયણ ય થતી વ્માક અવયોના અભ્માવનો વભાલેળ થામ છે. 
 

 વાભાજજક નલજ્ઞાન નલમ ળા ભાટે જરૂયી છે ? 

વલધાથીઓ વાાંસ્કૃવતક લાયવાની વભિ ભેલે અને તેન ુાં ગૌયલ અનબુલે તે  
ભાટે આ વલમનુાં વળક્ષણ િરૂયી છે .ઇવતશાવના સલુણણ ટૃઠનો ક્રયિમ ભેલે તે 
િરૂયી છે. 

 વભાિના ઉત્થાન ભાટે વભણણ કયનાય ભશાન ાત્રોની જાણકાયી ભેલે તે 
ભાટે  

 આવાવના માણલયણના ાયસ્ક્રયક વાંફાંધોનુાં અથણઘટન કયે તે ભાટે 

 બૌગોરીક ક્રયપ્રેક્ષ્મભાાં યાટરની અને યાજ્મની ભગૂોથી ક્રયચિત થામ. 
 યોિ-ફ-યોિની ઘટનાઓ અને ફનાલોભાાં કામણકાયણનો વાંફાંધ જુએ. 
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 ફાકો સ્થાનીમ ,યાજ્મ સ્તયીમ વયકાયોની રોકતાાંવત્રક પ્રક્રિમાનો ક્રયિમ 
ભેલે તે ભાટે  

 ફાકો વભાિની વાભાજિક અને આવથિક વભસ્માઓ જાણી ળકે. 
 ફાકોભાાં ભાનવવક અને નૈવતક ઉજાણનો વાંિાય થામ તેથી તેઓ સ્લતાંત્ર યીતે 

વલિાયે અને અચબવ્મક્ત કયી ળકે તે ભાટે િરૂયી છે. 
 ફાકોભાાં વભિ વલળેની વલલેિનાત્ભક વભાિ વલકવવત થઇ ળકે. 

 

  વાભાજજક નલજ્ઞાનનુાં નળક્ષણ કઈ યીતે આી ળકામ? 

 

 વાભાજિક વલજ્ઞાનના રક્ષ્મને વવદ્ધ કયલા કેટરીક વલવળટટ દ્ધવતઓ ,પ્રવવૃતઓ 
તથા અનબુલોના ભાધ્મભથી લધ ુવાયી યીતે વલમ પ્રત્મેની વભિ વલકવાલી 
ળકામ છે. 
દા.ત.નકળાની ભદદથી પ્રભાણભા,અંતય,સ્થ,લગયે ળોધવુાં 

 

  મલુ્માાંકન 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમભાાં નક્કી કયેરા ધ્મેમો કેટરા અંળે વવદ્ધ થામ છે  
અને કેટરા ફાકી યહ્યા છે .આ અેચક્ષત ધ્મેમો કેટરા પ્રભાણભાાં વવદ્ધ થમા 
છે.તે જાણલાની પ્રક્રિમા એટરે મુ્ માાંકન. 

 મલુ્માાંકન ક્યાયે કયવુાં જઈએ 

 

 મુ્ માાંકન વતત અને વલણગ્રાશી શોવુાં િોઈએ .ફાકોએ કયેરા કામો અને 
તૈમાય કયેરા નમનુાઓએ ણ મ ૂ્ માાંકનનો બાગ ફાંનાલલો 
િોઈએ,ફાકોએ તૈમાય કયેરા નમનુાઓનુાં તેભિ પ્રવવૃત દયવભમાન તેના 
દેખાલને આધાયે નોંધ કયી આ નોંધનુાં વલશ્રેણ કયી મુ્ માાંકન થઇ 
ળકે.વળક્ષક ોતે અિભામળ કયેર દ્ધવતનુાં ણ SCE  અનવુાય કાભ વપ 
થયુાં છે કે નક્રશ તેનુાં ણ મુ્ માાંકન પ્રવવૃતને અંતે કયવુાં િોઈએ. 
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 પ્રવનૃિ પ્રભાણે મલુ્માાંકન કયી ળકામ .કેલી યીતે ?. 
 મુ્ માકન ભાત્ર રેચખત સ્લરૂે નક્રશ શોવુાં િોઈએ. 
 કૌળ્મ તેભિ વભિણનુાં ભાન શોવુાં િોઈએ. 
 ક્રિમાત્ભક સ્લરૂે મુ્ માાંકન શોવુાં િોઈએ. 
 SCE અનવુાય ફાકનુાં અને વળક્ષકનુાં સ્લ મુ્ માાંકન 

 OMR પ્રકાયની યીક્ષા શોલી િોઈએ. 
 ફાકભાાં આ નલમ થઇ કમા ગણુની અેક્ષા છે? 

વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમના અધ્મમન-અધ્માન પ્રક્રિમાને અંતે નીિે મિુફના 
ગણુોના વલકાવની અેક્ષા છે. 
૧.વાાંસ્કૃવતક લાયવાનુાં ગૌયલ અને િતન  
૨.પ્રકૃવત-માણલયણ પ્રત્મેનો પ્રેભ અને તેન ુાં યક્ષણ 

૩.રોકળાશીની વભાિ અને વબાનતા 
૪.વાભાજિકતા 
૫.કામણ કાયણ વાંફધ 

 વભાજ વમદુામ ાવે કમા ગણુની અેક્ષા છે ? 

 ઐવતશાવવક મુ્ મોને વભિતો થામ. 
 સ્થાત્મો અને સ્ભાયકોની વાિલણી થામ 

 દાંતકથાઓ,લાતાણઓ,રોકકથાઓ,વાંદબણ, સુ્તકો,વાંળોધન,લગેયેભાાંથી વિોટ 
ઈવતશાવ તાયલતા ળીખ.ે 

 બૌગોચરક ઘટનાઓ વલે ભાક્રશતી ભેલે અને તેના આધાયે કામણકાયણનો 
વાંફાંધ ફાાંધતા ળીખ.ે 

 વલણધભણ વભબાલ ,વભાનતા,સ્લચ્છતા,અને વાભાજિક મ ૂ્ મોનો વલવનમોગ 
કયલાનુાં કૌળ્મ કેલ.ે 

 લતણભાન િારતી પ્રણાચરકાને અનરુૂ જીલનળૈરી વલકવાલ ે
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 બવલટમના જીલન વલે જાણકાયી ભેલી તે મિુફ આમોિન કયે 

  વાભાજજક નલજ્ઞાનભાાં શુાં શવુાં જઈએ 

 વલમને અનરુૂ અધ્મમન વાભગ્રી દા.ત.નકળો,થૃ્લીનો ગોો લગેયે  
 વાંદબણ વાક્રશત્મ યૂતા પ્રભાણભાાં શોલા િોઈએ. 
 દ્રશ્મ-શ્રાવ્મ વાધનો જેભ કે કોમ્પ્યટુય એડેડ રવનિંગ યૂતા પ્રભાણભાાં શોલા 

િોઈએ. 
 પ્રવવૃતઓ આ વલમનો પ્રાણ શોલાની વલમલસ્ત ુમિુફ પ્રવવૃત વલળે શોલી 

િોઈએ. 
 મુ્ માાંકન વતત િારત ુાં યશવે ુાં િોઈએ 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન મુ્ મરક્ષી વળક્ષણ શોવુાં િોઈએ. 
 વલમને અનરુૂ ભિબતુ ફનાલલા પ્રોજેક્ટ ,એક્વોઝય વલઝીટ ,પ્રદળણન 

શોલા િોઈએ. 
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       2. વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફ નનભાયણન શતે ુ

  

   વલધાથીઓ વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમ દ્વાયા બવ્મ વાાંસ્કૃવતક 
લાયવાની વભિ ભેલે  અને તેન ુાં ગૌયલ અનબુલે તે ભાટે વાભાજિક વલજ્ઞાન 
વલમનુાં વળક્ષણ િરૂયી છે .વાભાજિક વલજ્ઞાન પ્રમોગળાા દ્વાયા ઐવતશાવવક 
સ્થાત્મો,ભશાન વ્મસ્ક્તઓ ,િક્રયત્રો,સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રાભની ગૌયલણૂણ 
ગાથાઓ,આદળણ નાગક્રયક ઘડતય ભાટે શકો અને પયિો ,ભાનલ 
અવધકાયો,બૌગોચરક ઘટનાઓ ,કામણકાયણ અને કામણકાયના વાંફાંધો જેલી 
ફાફતોનો ક્રયિમ ભેલે તે ખફુ િરૂયી છે .આ રેફના ભાધ્મભથી વાભાજિક 
વલજ્ઞાનની વલમની  કઠીન વાંક્નાઓ વાયી યીતે વભજી ળકે તેભિ દુય 
દુયના સ્થો કે ફાફતોને પ્રત્મક્ષ વનશાલાની ભમાણદાને દુય કયી આ વલમભાાં 
વનયવતા અ આલે તે ખફુ િરૂયી છે .વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફથી વળક્ષકો અને 
વલધાથીઓભાાં ટેકનોરોજીના ઉમોગ દ્વાયા વળક્ષણ જીલાંત ફને તે ણ િરૂયી 
છે. 

 વાભાજિક વલજ્ઞાણ વલમભાાં અધ્મમન -અધ્માનભાાં વલદ્યાથીઓના યવ -રૂિી 
કેલામ તે ભાટે  

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફના ભાધ્મભથી વલદ્યાથીઓ તેભની આવાવના 
માણલયણના ાયસ્ક્રયક વાંફધોનુાં અથણઘટન કયે તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફના ICT  ના ભાધ્મભથી વલમની કઠીનતા વયતાથી 
વભજી ળકે તે ભાટે  

 વાભજિક વલજ્ઞાન રેફના ઈન્ટયનેટના વલવલધ પ્રોગ્રાભોના ભાધ્મભોથી ગાભની 
ભગૂોથી રઇ વલિની ભગૂો સધુી ક્રયચિત થામ અને વલિભાાં ફનતી 
યોિફયોિની ઘટનાઓ અને ફનાલોભાાં કામણ -કાયણના વાંફાંધને વલધાથીઓ 
જુએ તે ભાટે 
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 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં એટરાવની વલવલધ પ્રવવૃતઓ જેલી કે નકળાલાાંિન 
,નકળાવૂતિ,ઝર પ્રવવૃતઓ જાતે કયતો થામ અને વલમનુાં જ્ઞાન પ્રા્ત કયે 
તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞા રેફ દ્વાયા વલવલધ ઓક્રડમો -વલડીઓ ક્ક્ર્વ દ્વાયા વલધાથી 
વલિાયતો થામ અને અચબવ્મક્ત થામ તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ દ્વાયા ઈકન્ટેઈન્ટ ળીખતો થામ ,યાજ્મનીતીળાસ્ત્રની 
સ્થાવનક,યાજ્મસ્તયીમ દેળની અને વલિની વયકાયોનો રોકતાાંવત્રક ,પ્રક્રિમાનો 
ક્રયિમ ભેલે તે ભાટે. 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં વલધાથી વલવલધ એકભોને અનરુૂ સ્લવનવભિત 
ળૈક્ષચણક વાધનો ફનલતા ળીખે તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફની વલવલધ લાાંિન વાભગ્રી જેલી કે વાંદબણ 
ગ્રાંથો,આત્ભકથાઓ,શસ્તત્રો,વલવલધ રેખો ,ફા વલિકો તેભિ વલવલધ 
રેખોથી વલધાથીઓ ક્રયચિત થામ તે ભાટે. 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમભાાં રેફના ભાધ્મભથી વલધાથી 
પ્રાિીન,ભધ્મકારીન,અલાણિીન, વભાિ વ્મલસ્થાનો તરુનાત્ભક અભ્માવ કયે. 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં વલવલધ કોનણયો (નકળા,ચિત્રો,પોટોગ્રાપ,વલવલધ 
અંકો,યાટરીમ પ્રતીકો,ભોડ્વ)નો ઉમોગ કયતો થામ 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ દ્વાયા ળાાભાાં વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમભાાં િરૂયી 
તભાભ પ્રત્મક્ષ અનબુલ યુા ડી ળકામ તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ દ્વાયા વલદ્યાથીઓ વલવલધ એકભોના ચિતનાત્ભક 
પ્રશ્નો,સ્ક્લઝ,િિાણઓભાાં,બાગ રે તે ભાટે 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં યાિનીવતળાસ્ત્ર અને અથણળાસ્ત્ર જેલા વલમોના 
આરેખો,કોઠો,તેભિ વલળે ભાક્રશતીઓના અભ્માવથી તે વાભાજિક અને આવથિક 
વભસ્માઓ જાણી ળકે તે ભાટે  
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 વલધાથીઓભાાં વભાિ વલળેની વલલેિનાત્ભક વભિ વલકવવત થામ તે ભાટે  
વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ દ્વાયા વલદ્યાથી સ્લતાંત્ર વલિાયવયણી અને લૈજ્ઞાવનક  
દ્રષ્ટટકોણ  ધયાલતો થામ તે ભાટે  
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3.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફનુાં  ભશત્તત્તલ 
1. લતણભાનની ઘટનાઓ ,ચિત્રો,આંકડાઓ લગેયે ભાક્રશતીનો વાભાજિક વલજ્ઞાન 

વળક્ષણભાાં વીધોિ ઉમોગ કયી ળકામ. 
દા.ત.-લસ્તી ગણતયીના આંકડા ,ગયીફીના આંકડા ,સ્થાત્મોના 
ચિત્રો,યૂ,ધયતીકાં,ત્સનુાભી,દાલાન જેલી ઘટનાઓ 

2. નલી-નલી ળોધોથી લાકેપ ફનાલી ળકે છે .દેળભાાં તથા વલદેળોભાાં ફનતી 
ઘટનાઓની ભાક્રશતી આે છે. 

3. બાયત દેળના યાજ્મો તથા બાયત દેળના પ્રશ્નો ,વભાિજીલન  યાિકાયણ લગેયેની 
ભાક્રશતી ભી ળકે છે. 

4. લન્મજીલો,પ્રાણીઓ ,િ ાંગરો,યાટરીમ-ઉદ્યાનો,અભ્માયણ્મો,આિનો ઈવતશાવ ,વ્મસ્ક્ત 
વલળે,ક્રદન વલળેની ભાક્રશતી ઉરબ્ધ ફને છે. 

5. શલાભાન તેભિ લાતાલયણની વલગતોની જાણકાયી ભેલે છે. 
6. વલવલધ પ્રકાયના નકળાઓ અને ાઠયસુ્તક ન શોમ તેલી વલગતોથી લાકેપ કયી 

ળકામ છે. 
7. વાભાજિક વલજ્ઞાનના ાઠયસુ્તકભાાંથી વલગતો જૂની શોમ તો તેના સ્થાને નલી 

ભાક્રશતી અને આંકડા ભી યશ ેછે. 
8. વલધાથીઓને સ્લ અધ્મમન ,જૂથ-િિાણ,પ્રોજેક્ટ લગેયે ભાટે ભશત્લની ભાક્રશતી 

ઉરબ્ધ કયાલે છે. 
9. બાયતના નાગક્રયક તયીકે દેળભાાં ફનતી ઘટનાઓની જાણકાયી પ્રા્ત થામ છે. 
10. િીિલસ્તઓુનો બાલ લધાયો ,ગાંદકી,ઝુડટ્ટી,ફેકાયી,ગયીફી લગેયેની ભાક્રશતીણ 

ઉરબ્ધ થામ છે. 
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4.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફભાાં નળક્ષકની ભનૂભકા 
1. વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં વળક્ષકની ભવૂભકા ભાાં વૌથી અગત્મનુાં ાસુાં 

પેવીરીટેટયની ભવૂભકા બિલલાની યશળે.ે 
2. ફાકને ભાત્ર ભાગણદળણન રુૂાં ાડી ફાકોને જાતે અલરોકન કયતા ,તકણ 

કયતા,વનણણમ કયલાના અલકાળ લધભુાાં લધ ુઆલની ભવૂભકા અદા કયલાની 
યશળેે . 

3. ધોયણ ૬ થી ૮ નુાં વાભાજિક વલજ્ઞાન લમ અનવુાય છે . એક પ્રકયણ ફીજા 
પ્રકયણ વાથે વશવાંફાંધ ધયાલે છે ત્માયે કયુાં એકભ કમા ધોયણ ભાટે લૂણભવૂભકા 
અથલા લધ ુભાક્રશતી ભાટે લધ ુમોગ્મ યશળેે તેની જાણકાયી ભેલી આમોિન 
કયલાની ભવૂભકા અદા કયલાની યશળે.ે 

4. વાભજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં ફધાિ ફાકો ળીખે એલો અલકાળ ેદા કયલાનો 
યશળેે . 

5. વાભાજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં જે કઈ વાક્રશત્મ શોમ તેને ખુ્ ુાં યાખલાની ભવૂભકા 
અદા કયી ફાકોને કઈ લસ્ત ુકઈ િગ્મા ઉય છે તેનાથી લાકેપ કયલાની 
ભવુભકા નીબાલાલલાની યશળે.ે 

6. વાભજિક વલજ્ઞાન વલમ લતણભાન ભાક્રશતી વાથે વીધો વાંફાંધ ધયાલે છે તો 
વળક્ષકે વાભાજિક વલજ્ઞા ખાંડભાાં તેની ભાક્રશત આી કમા ેય ,ભેગેઝીનભાાં 
આના વલમ પ્રત્મે જે કઈ ભાક્રશતી આેર શોમ તેની જાણકાયી આી 
ફાકોને ળોધતા કયલાની ભવુભકા કયલાની યશળે.ે 

7. વાભજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં બરુેટીન ફોડણને નલી નલી ભાક્રશતી વાથે અડેટ 
કયતા યશલેાની ભવુભક અદા કયલાની યશળે.ે 

8. વાભજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં વળક્ષણ વ્માખ્માન દ્ધવતથી નક્રશ યાંત ુ
પ્રવવૃતભમ/દ્ધતીભમ  ફને તે ભાટે ભાક્રશતી ભહ્ત્ત્લની ભવુભક અદા કયલાની 
યશળે.ે 
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9. વાભાજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં દયેક દ્ધવત,પ્રવવૃતભાાં દયેક ફાક વક્રિમ બાગદાયી 
નોંધાલે તે ભાટે દયેક ફાક ય વ્મસ્ક્તગત ધ્માન આલાની ભવૂભકા અદા 
કયલાની યશળે.ે 

10. વાભજિક વલજ્ઞાન ભાંડની પ્રવવૃતઓને લેગ ભે તે ભાટેની અગત્મની ભવુભકા 
બિલલાની યશળે.ે 

11. યોિફયોિના વાભવમકો,લતણભાનત્રોના ફનાલો ઘટનાઓની વાભજિક વલજ્ઞાન 
વળક્ષક દ્વાયા િિાણ અને ભાગણદળણન ભે તે ભાટેની ભવૂભકા અદા કયલાની યશળે.ે 

12. દય લે શસ્તચરચખત અંક ફનાલલો ,ચિત્રો-િાટણ  ફનાલલા તેભિ વરાશકાયની 
ભવૂભકા અદા કયલાની યશળે.ે 

13. નાટક,સ્ક્લઝ સ્ધાણ ,નકળા લાાંિન -રેખન ,વભમયેખા લગેયભાાં સ્ધાણ 
ગોઠલલાની િલાફદાયી અદા કયલાની યશળે.ે 
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5.વાભાજજક નલજ્ઞાનરેફ ભાટેના વાધન-વાભગ્રીની વભજ  

 

 વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ ળાાના અન્મ લગણખાંડ કયતા વાભાન્મ યીતે ભોટો શોલો 
િોઈએ.તેનુાં ક્ષેત્રપ આળયે ૧૦૦૦ થી ૧૨૦૦ િો.ફૂટ શોવુાં િોઈએ.જેટુાં 
વલળા ખાંડ તેટરી વાભગ્રી વાયી યીતે મકૂી ળકામ તેભિ જાલી 
ળકામ.ઉયાાંત  ફાકોને આ ખાંડભાાં આલતા-િતા ફેવલા-ઉઠલાભાાં કોઈ 
મશુ્કેરી ન ડે અને  ભોકાળથી કે સવુલધાલૂણક પ્રવવૃતઓ કયી ળકે તેટરો 
ભોટો શોલો િોઈએ. 

 વાભાજજક નલજ્ઞાનરેફની વાધન વાભગ્રી 
 ચફન ળૈક્ષચણક  વાધન વાભગ્રી  
 ળૈક્ષચણક વાધન વાભગ્રી 
 બફન ળૈક્ષબણક  વાધન વાભગ્રી 
 વાભાજિક વલજ્ઞાનના રેફભાાં એક ભોટુાં ટેફર શોવુાં િોઈએ જેથી વાભાજિક 

વલજ્ઞાનના વળક્ષક અધ્માન કામણ કયતી લખતે ચિત્રો,પ્રવતકૃવતઓ,નમનૂાઓ, 
તેભિ અન્મ વાધનો ખાંડભાાં ફેઠેરા વલધાથીઓ વભક્ષ ભોટા ટેફર ય વૌ 
િોઈ ળકે એ યીતે યજુ કયી ળકે. 

 લીિીના ઉમોગ લાા વાધનોનો ઉમોગ થઇ ળકે તે ભાટે આ રૂભભાાં 
લીિીના કેટરાાંક ોઈન્્વ શોલા િોઈએ. 

 દીલાર ય બરુેટીન ફોડણ વલકવાલલા ભાટે નયભ ાક્રટમાાં શોલા િોઈએ,જેના 
ય ચિત્રો,ોસ્ટયો,કક્રટિંગ,નકળાઓ,લગેયે મકૂી ળકામ. 

 ચિત્રનો વાંગ્રશ ભાટે એક કફાટ,નમનૂાઓ મકુલા ભાટે કાિલાળાં કફાટ,સુ્તકો 
ભાટેનુાં કફાટ,નકળા ભાટે ઘોડી,માાંવત્રક વાધનો યાખલા ભાટેની વ્મલસ્થા,ચિત્ર 
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પ્રદવળિત કયલા ભાટેનો ડદો,લગેયે ફાફતોનો વભાલેળ આ ખાંડભાાં શોલો 
િોઈએ. 

 નાટયીકયણ તેભિ એકાત્રીમ અચબનમ કયલા ભાટે નાનકડુાં સ્ટેિ અથલા 
લગણખાંડભાાં પનીિય લડે વનભાણણ થઇ ળકે તેલા સ્ટેિની સવુલધા વલિાયલી 
િોઈએ.જે વશરેાઈથી ખવેડી ળકામ અને િરુય શોમ ત્માયે તાત્કાચરક ગોઠલી 
ળકામ. 

 વલધાથીઓ ભાટે નાનાાં ટેફર અને નાની ાટરીઓ શોમ જેથી જૂથકામણ 
કયલાભાાં ોતાને પાલે તે યીતે ગોઠલી ળકામ. 

 ભૂટૃઠ ભોડેરની યજૂઆત ભાટે અનકુુ યશ ેએલી પ્રકાળની સવુલધાલાી ત્રણ 
ફાજુ ાયદળણક કાિની દીલારોલાી કાિની ેટી શોલી િોઈએ. 

 સ્ટીર અને રાકડાના કફાટ,સ્ટીરના ઘોડા સ્ટેન્ડ જેલા િરૂયી પનીિય છે કે 
જેભાાં ાઠયસુ્તકો.ભેગેઝીન વાંદબણગ્રાંથો,એટરાવ,નકળાોથી,તથા વલવલધ 
કુદયતી પ્રદેળોને રગતી સુ્સ્તકા તથા િાટ્ણવ,ચિત્રો,મકૂી ળકામ. 

 આરેખ દોયલા ભાટે અરગ ાક્રટયુાં શોવુાં િોઈએ. 
 વાભજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં અનકુુ ઉિાઈએ ખુ્ રી અબયાઈઓ શોલી િોઈએ. 
 વાભાજિક વલજ્ઞાન ખાંડભાાં યોરયફોડણ એભાાં વયકતા કાા ાક્રટમાની સવુલધા 

શોમ તે આકૃવત\નોંધનુાં રખાણ યાખીને અનકુુતાઓ, અન્મ લગણના ફાકોને 
ફતાલી ળકામ. 

 શસ્તરેચખત અંકના કાગ વાિલલા ભાટે આ્ફભભાાં વાિલલાની વ્મલસ્થા 
કયલી. 

 ળૈક્ષબણક વાધન વાભગ્રી 
 વાાંપ્રત વભમભાાં અને ટેકનોરોજીનો ઝડી વલકાવને ક્રયણાભે દયેક વલમના 

અધ્માન કામણભાાં વલકાવને ક્રયણાભે દયેક વલમના અધ્માન કામણભાાં ઘણા 
ફધા કીભતી વાધનો અને ળૈક્ષચણક વાધનો ઉરબ્ધ તો છે, ણ એક વાથે 



18 | P a g e  
 

લવાલલી કોઈ ણ ળાા ભાટે અનકુુન ન શોઈ ળકે એ લાસ્તવલક ફાફત 
છે.ળાા કક્ષાએ વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફ ભાટે નીિે મિુફની ળૈક્ષચણક વાધન 
વાભગ્રી શોલી િોઈએ.નીિેના વાધનો એક ફેઝીક રીસ્ટ છે. 

 થૃ્લીનો ગોો 
 યેખાચિત્રો 
 ભાક્રશતીવબય ચિત્રો 
 િાટ્ણવ 

 એટરાવ 

 નકળાોથી 
 વલવલધ પ્રકાયના નકળાઓ 

 પ્રદળણન ફોડણ 
 ાક્રયબાવક ળબ્દ કોળ 

 શોકામાંત્ર 

 લયવાદ ભાાંકમાંત્ર 

 શલાબાય ભાકમાંત્ર 

 આ્ફભ 

 પ્રોજેક્ટય અને પ્રોજેકટય ડદો અથલા ટી.લી. 
 ગ્રાફ્ોથી,યેખાાંક્રકત નકળા 
 વાભવમકો 
 ોસ્ટયો,ભાક્રશતીોથી 
 લનની ગવતદળણક માંત્ર 

 જ્ઞાનકો 

 પ્રાિીન વભમના શવથમાયો(ફનાલટી),વવક્કાઓ 

 ટીકીટ ોથી 
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 ઓજાયો,અલળેો, 
 લેળભૂા 
 ભાક્રશતી સુ્સ્તકાઓ 

 E-CONTAINT 

6.વાભાજીક નલજ્ઞાન રેફ ભાટેની વાધન-વાભગ્રી એકભ મજુફ 

 

1. િાટણ  ચિત્રો 
2. ધોયણલાય ઉમોગી તભાભ નકળાઓ 

3. વાંદબણ સુ્તકો 
4. ટાઈભ રાઈન 

5. ગેભ કોનણય 

6. પ્રોજેક્ટ વલબાગ 

7. જૂની-યુાણી િીિ લસ્તઓુ 

8. ક્રદળાઓ,ખણુાઓ 

9. પ્રશ્નેટી 
10. વલવલધ િનયર ઇન્પોભેળનને રગતા ચિત્રો અને કાડ્ણવ 

11. જીજ્ઞાવા પ્રેયક ઝર અને ચિત્રો 
12. ફાકોનો યિના વલબાગ 

13. ક્રડસ્્રે ફોડણ 
14. યોજેયોિની ઘટના અને વાંગ્રશોથી 
15. વલમલસ્તનુે અનરુૂ તભાભ TLM 

16. વળક્ષકના વાંળોધન 

17. INNOVATIONS 

18. જુના િરણી વવક્કા વાંગ્રશ 
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19. થૃ્લીનો ગોો 
20. ટોિણ 
21. શોકામાંત્ર 

22. તાડત્રો,બોિત્રો,વળરારેખ,તામ્રત્ર 

23. ૌયાચણક િીિલસ્તઓુનો વાંગ્રશ 

24. વયકાયી ઓખત્ર,ચુાંટણીકાડણ,આધાયકાડણ,ાનકાડણ,રાઇવન્વ નમનૂાઓ, 
ભતદાયમાદી,ભાક્રશતી આવધકાય ત્ર,ફેંક ાવબકૂ, 

25. એટરાવ 

26. ઇવતશાવની ઘટના,લતણભાન ત્રોના કટીંગ 

27. ટીકીટ 

28. મવૂતિઓ ઓજાયો 
29. જુના લાવણો 
30. મદુ્રાઓ 

31.  ૩D MAPS 

32. ભાનલજીલનના વલવલધ તફક્કાઓના િાટણ  ચિત્રો 
33. ડીસ્કલયી ઓપ ઇષ્ન્ડમા સુ્તક અને CD 

34. વાાંસ્ુવતક લાયવાના સ્થોનાાં પોટોગ્રાફ્વ 

35. વલવલધ દેળોના િરણ 

36. વલવલધ દેળોના ધ્લિ 

37. વલવલધ ચરીઓના પોટોગ્રાફ્વ  
38. બાયતના વલવલધ સ્થોના લતણભાન અને યુાતન નાભોનો િાટણ  
39. ગાભ,તાકુા,જી્રા,યાજ્મ,દેળ,અવધકાયી અને દાધીકાયીની ભાક્રશતી િાટણ  
40. વલવલધ ાક અને ાકને અનરુૂ િભીનનો િાટણ   
41. ગિુયાત અને બાયતની તભાભ વવિાઈ મોિના િાટણ  
42. ગિુયાત અને બાયત ભશત્લના ઉદ્યોગોની ભાક્રશતી 
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43. આવતઓના ચિત્રોનો િાટણ  
44. વ્મલસ્થાનનાાં વાધનો 
45. કોરાઝ લકણ  
46. વયકાયના અંગો 
47. સ્થાત્મના ચિત્ર આ્ફભ 

48. આંતયયાટરીમ દીનાાંતય યેખા નકળો 
49. પ્રાિીન ભધ્મયગુીન નકળા,ાીમાના ચિત્રો,ઐવતશાવવક લાતાણઓ 

50. વલધાનવબાને રગતા વભાિાયોના કટીંગ 

51. યાજ્મારની વતા અને કામોનો િાટણ  
52. મખુ્મભાંત્રી ને ભાંત્રીભાંડના કામોનો િાટણ  
53. યાજ્મ વયકાયના ભાખાનો િાટણ  
54. યાજ્મના ભાંત્રીઓ અને તેભને વોામેર ખાતાની માદી 
55. ગિુયાતના જી્રાઓ 

56. બાયતના યાજ્મો તથા કેન્દ્રળાવત પ્રદેળ ાટનગયનો િાટણ 
57. બાયતનુાં ગેઝેટ ગ્રાંથ અથલા પ્રવતકૃવત 

58. વવદ્ધશભે ળબ્દાનુાંળાવન 

59. ખનીિોનો  ચિત્ર-િાટણ  અથલા નમનુા 
60. વાંવાધનો ભાક્રશતી િાટણ  અથલા નમનુા 
61. ગિુયાત-બાયત યાટરીમ ઉદ્યાન અબમાયણ્મો િાટણ  
62. બાયતની અદારતો િાટણ   
63. અદારતો વાંદબે લયાતા ળબ્દોની વાંક્નાનો િાટણ  
64. મઘુર યાજાઓની ભાક્રશતીઓની િાટણ  
65. ઉધોગોનો િાટણ   

66. એગભાકણ ચિહ્નો 
67. ગ્રાશકોના શકો અને પયિો િાટણ  
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68. ભધ્મકારીન સ્થાત્મો પોટો આ્ફભ 

69. બાયતની બાાઓ  
70. જાશયે વભરકતોની માદી ચિત્રો 
71. બાયતના વાંતો િાટણ  અથલા પોટો આ્ફભ 

72. થૃ્લી યના આલયણો િાટણ  ભોડર 

73. બાયતનુાં ફાંધાય,આમખુ ચિત્ર 

74. બાયતના ફાંધાયાના ઘડલૈમા આ્ફભ 

75. પ્રાકૃવતક આવતઓ ચિત્રો 
76. ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ લાયઓુના ચિત્રો 
77. વયકાયના સ્લરૂો,િાટણ  અને વલળે ભાક્રશતી 
78. 1857 સ્લાતાંત્ર્મ વાંગ્રભાન નેતાઓના ચિત્રો ભાક્રશતી આ્ફભ 

79. બાયતની લસ્તી અંગેના આંકડાકીમ ભાક્રશતી દળાણલતા િાટ્ણવ અથલા ભાક્રશતી 
સુ્સ્તકા 

80. બાયતની વલવલધ વભસ્મા દળાણલતા િાટણ  
81. વાંયકુ્ત યાટરના વલવલધ અંગોની ભાક્રશત ચિત્ર િાટણ  અથલા આ્ફભ 

82. આઝાદી વભમના  બાયતના વલવલધ યાજ્મો દળાણલતો નકળો 

 વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફ ભાટેના લકીગ્વ-નન લકીગ્વ ભડર 

1. થૃ્લીની યિના બાગો 
2. થૃ્લીનો પયતો ગોો 
3. ટોિણ 
4. સમૂણભ ાંડ-ગ્રશો લક્રકિંગ ભોડર 

5. ભોશન્િો-દડો નગય ભોડર  

6. શડ્ા નગય ભોડર 

7. ઘવૂયાત્ર 
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8. થૃ્લીનુાં ક્રયભ્રભણ અને યીિભણ 

9. ગ્રીન શાઉવ ભોડર 

 
 
 

 વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફ ભાટેના ઈ-કન્ટેન્ટ 

1.  ધોયણ ૬ ૭ ૮ વાભાજિક વલજ્ઞાન PPT 

2.  વલળે અને લધાયાની ભાક્રશતી ભાટેની CD DVD 

3. COMPUTER ઈન્ટયનેટના િોડાણ વાથ ે

4. વાંસ્કૃવતક લાયવાના સ્થોની CD 

5. સ્થાવનક ઈવતશાવ CD 

6. MAP અને SKYVIEW ભોફાઈર વોફ્ટલેય 

7. વલવલધ ઐવતશાવવક મલુી 
8. જ્ઞાનકુાંિ વોફ્ટલેય 

9. DELL કમ્પ્યટુય રેફ વોફ્ટલેય. 
10. AR,VR,QR નો ઉમોગ 

11. VR BOX 

12. FLIPBOOK 
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7.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફ નલબાગ અને નલળે ભાડશતી 
 

 ઈવતશાવ 

 મ્પયઝુીમભ 

 ટાઇભરાઈન 

 ઐતશાવવક ચિત્રો આ્ફભ 

 ઐવતશાવવક ચિત્રો 

 ભગૂો 

 ચિત્રો 
 લકીગ્વ ભોડર 

 બૌગોચરક નકળા 
 નોન લકીગ્વ ભોડર 

 નાગયીકળાસ્ત્ર 

  ચિત્રો 
 અંકો 
 ઐતશાવવક ચિત્રો  
 ઐવતશાવવક ત્રો  
 ફાંધાયણ 

 આમખુ 

 

 અથણળાસ્ત્ર 

 અંકો 
 ચિત્રો એકભ મિુફ ભાક્રશતી આ્ફભ અને સુ્સ્તકાઓ 

 રેખ 
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 ઝ્વ અને જીજ્ઞાવા કોનણય 

 જ્ઞાન લધણક યભતો 
 યોિક પ્રશ્ન કાડ્ણવ  
 યોિક તથ્મો આધાક્રયત ચિત્ર આ્ફભ 

 વલમ મિુફની યભતો કાડ્ણવ 

 

 વાભાજીક વલજ્ઞાન રામબે્રયી 
 ફાંધાયણ 

 વદબણ સુ્તકો 
 ઐતશાવવક સુ્તકો 
 ઐવતશાવવક ચિત્રો સુ્તકો 
 ફા વલિ કોળ 

 ફા ચિત્ર કોળ 

 નલમ અને ભાડશતીને અનરૂ તભાભ પસુ્તક 

 ICT  

 જ્ઞાનકુાંિ વોફ્લેય  
 ડીજીટર ટાઇભરાઈન 

 AR,VR,QR ૩D 

 E CONTENT 

 GENERAL KNOWLEDGE 

 ફાવલિકો 

 ન્યઝુેય 

 વપાયી જેલા ભેગેઝીન 
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8.વાભાજિક વલજ્ઞાન આદળણ-રેફ,યેખાાંકન અને ચિત્રો 
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9.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફના નમનૂારૂ બચત્ર 
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નમનૂારૂ બચત્ર 
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10.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફભાાં 
ICT(Information CommunicationTechnology) 

આિના ટેકનોરોજીના યગુભાાં ટેકનોરોજીની ભાગ વાથે ઉતભાાં વાંવાધનો 
ઉરબ્ધ છે.રવનિંગ વોપટલેય તેભિ AR,VR,QR, ટેકનોરોજી વલમને તાદ્રળ ફનાલે 
છે. ICT(Information CommunicationTechnology) વાભાજિક વલજ્ઞાનભાાં ભગૂો 
ભાટે તો ઉતભ વાંળાધન કશી ળકામ.ICT ના ભાધ્મભથી નલીનતભ ટેકનોરોજી દ્વાયા 
અદભતૂ વળક્ષણ અને જીલાંત અનબુલ ફાકોને રુૂાં ડી ળકામ છે. 

વાભાજિક વલજ્ઞાન વલમભાાં એક્ષ્ોઝય મરુાકાતની ભમાણદા ભોટેબાગે વૌને નડે 
છે.જેના ભાટે PPT,VIDEOઅને SOFTWER આધાક્રયત અધ્માન કામણ ઉતભાાં વળક્ષણ 
વાચફત થામ છે. 
1. જ્ઞાનકુાંિ 

2. PPT 

3. ઓનરાઈન સ્ક્લઝ 

4. સ્ક્લઝ એ્રીકેળન 

5. વોફ્ટલેય આધાક્રયત આધ્માન કામણ 
6. વલડીઓ 

7. Youtube- E-Class S.S.A youtube  અને ફામવેગ 

8. VIRTUAL CLASSROOM 

9. TABLET 

10. AR- AUGMENTED REALITY અને VR – VIRTUAL REALITY 

11. QR – QUICK REPSONCE CODE 

12. 3D – 3 DIMENSION MOVIE FOR GEOGRAPHY AND HISTORY 

13. GOOGLE અને GOOGLE EARTH 

14. BLOG 



32 | P a g e  
 

15. FLIBBOOK 

11.વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફ ફાફતે વ્મલશારુ સચૂન 
 

  વાભાજજક નલજ્ઞાન રેફના વાંદબયભાાં અગાઉ જમેર, 
જાણેર ફાફતનુાં  આ વો અનવુયણ કયળ છતાાં વાથે વાથે 
સ્થાનનક ડયસ્સ્થનત,લગયખાંડની વાંદબે નલલેક બદુ્ધિન ઉમગ કયી 
નીચે મજુફના અમકુ સચૂન અનવુયળ એલી અેક્ષા. અને 
શબેુચ્છા. 

 

1. વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફનુાં વનભાણણ કમાણ ફાદ વભમાાંતયે થતા નતુન પેયપાયો મિુફ 

તેને અધ્મતન ફનાલલાનો વલમ વળક્ષક તયીકે આનો પ્રમત્ન યશલેો િોઈએ. 

2. વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાંિ આ વલમની િક્રટર વાંક્્નાઓનુાં વય સ્ટટીકયણ 

તત્કાર ફાકોને ભી યશ ેતે અેચક્ષત છે. 

3. ળાાની,લગણખાંડની સ્થાવનક િરૂક્રયમાત કે ક્રયસ્સ્થવત મિુફ ચફન ખિાણ અને 

ટકાઉ ભોડર,િાટ્ણવ જેલા નોંધાત્ર TLM ફનાલલા તયપ વલધાથીઓને પ્રોત્વાક્રશત 

કયલા. 

4. ળાા સુ્તકારમભાાંથી વલમલસ્તનુા વાંદબણ સુ્તકો કે ભેગેઝીનો ળક્ય શોમ તો 

વાભાજિક વલજ્ઞાન રેફભાાં યાખી ળકામ. 

5. ળાા કક્ષાએ વલધાથીને લતણભાન પ્રલાશોથી અલગત કયલા બરુેટીન ફોડણ યાખીને 

વલધાથીઓની ભદદ રઇ તેને અધ્મતન ફનાલી ળકામ.  
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12.ત્રણ લયનુાં રેફ નનભાયણ આમજન  

ક્રભ નલગત યકભ કુર 
1 નકળાઓ(યાજકીમ,બોગરીક) 1000  

 

૩૦૦૦/- 
2 ગ્રફ 600 

3 ટગ્રડપક ળીટ 900 

4 બોગબરક ચાર્ૌયવ 500 

5 વેટ ઓપ યક્વ  700  
 
 

3000/- 
6 વેટ ઓપ ભીનયલ્વ 700 

7 રેન્ડ પભય 700 

8 બાયત ઈનતશાવ ચાર્ૌયવ 450 

9 સ્લાતાંત્ર્મ ચલ ચાર્ૌયવ 450 

10 ભગૂ લકીગ ભડલ્વ 2000  

   3000/- 11 ગ્રાડપક્વ ફેઝ્ડ ટાઇભરાઈન 500 

12 વપટલેય અને અભ્માવ યીરેટેડ C.D 500 

# અશી નળક્ષક તાના લગયખાંડ,આગરા આેર રીસ્ટ અને ફજેટને 
ધ્માને યાખી ભડેર કે વાધન નનભાયણ કયે એ ઇચ્છનીમ છે.તેભજ 
ઉયના વાધનભાાં અને ખયીદીભાાં અથલા નનભાયણભાાં પેયપાય કયી 
ળકામ છે.અશી પક્ત આમજન નમનુાના શતે ુભાટે આેર છે. 

  
 

ખયીદી જાતે નનભાયણ 

1 પ્રથભ લય 3000 2000 

2 દ્ધિતીમ લય 3000 2000 

3 તતૃીમ લય 3000 2000 

ત્રણ લયના અંતે ળાા નલકાવભાાંથી કુર ખચય  9000 6000 
 



34 | P a g e  
 

13.નળક્ષક નધ 
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