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નોબેલ પુરસ્કાર 2021

ફિઝિયોલોજી અથવા મેફિસિન ક્તે્રમાં 2021નો નોબેલ 
પુરસ્ાર િંયુક્ત રી્તે િેવવિ જુસલયિ (David Julius) અને 
આિડેમ પટાપોટટયન (Ardem Patapoutian)ને ્તાપમાન 
અને સપર્શ માટેના િંગ્ાહક (રીિેપટર)ની રોધ માટે આપવામાં 
આવયો છે.

િેવવિ જુસલયિ
(David Julius) 

આિડેમ પટાપોટટયન 
(Ardem Patapoutian)

ઠંિી, ગરમી અને સપર્શને અનુભવવાની વયકક્તની ક્મ્તા 
જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી છે, અને ્તે ્તેની આિપાિની 

દુનનયા િાથેની ફરિયા-પ્રત્તફરિયાને િમથ્શન આપે છે. દૈનનક 
જીવનમાં આપણે આ િંવેદનાઓનું મહતવ િમજ્તા નથી, 
્તેને હળવારથી લઈએ છીએ. પરંતુ ચ્ેતા આવેગને કેવી 
રી્તે ઉત્ેજી્ત કરવામાં આવે કે જથેી ્તાપમાન અને દબાણને 
િમજી રકાય, એ પ્રશ્ન અનુત્ર રહ્ો હ્તો. આ વર્શના નોબેલ 
પાફર્તોષરક વવજ્ેતાઓ દ્ારા આ પ્રશ્ન ઉકેલવામાં આવયો છે.

િેવવિ જુસલયિે ગરમીને પ્રત્તફરિયા આપ્તા, તવચાની ચ્ેતાના 
છેિા પરના િેનિરને ઓળખવા માટે કેપ્ેસિન, મરચાનું 
્તીખું િંયોજન કે જ ેબળ્તરા પેદા કરે છે, ્તેનો ઉપયોગ કયયો. 
આિડેમ પટાપોટટયને તવચા અને આ્ંતફરક અવયવોમાં યાંવત્રક 
ઉત્ેજનાને પ્રત્તિાદ આપ્તા િેનિરનો નવો વગ્શ રોધવા 
માટે દબાણ-િંવેદનરીલ કોરોનો ઉપયોગ કયયો. આ િિળ 
રોધોએ ઉત્કૃષટ િરંોધન પ્રવકૃત્ત્ઓનો શુભારંભ કયયો 
જનેાથી આપણી યાંવત્રક ઉત્ેજનાઓમાં (ગરમી, ઠંિી……) 
િિપી વકૃધ્ધિ થઈ. પુરસ્ાર વવજ્ેતાઓએ િંવેદન ઈંનરિયો 
અને પયયાવરણ વચ્ેની જટટલ આ્ંતરપ્રફરિયાની આપણી 
િમજણમાં મહતવપૂણ્શ ખૂટ્તી કિીઓ ઓળખી.

જુસલયિ અને ્તેમના િહકાય્શકરોએ દુખાવો, ગરમી અને સપર્શ 

િામે પ્રત્તફરિયા આપી રકે એવા, િંવેદનાત્મક ચ્ેતાકોરોમાં 
વયક્ત થ્તા લાખો જનીનોની લાઈબ્ેરી બનાવી છે. ઘણા 
િરંોધનો પછી, એક એવું જનીન ઓળખવામાં આવયું જ ે
કોરોને કેપ્ેસિન (capsaicin) િંવેદનરીલ બનાવવા િક્મ 
હતું. આમ, કેપ્ેસિન િંવેદના માટે જનીન મળી આવયું અને આ 
નવા રોધાયેલ કેપ્ેસિન િંગ્ાહકને પાછળથી TRPV1 નામ 
આપવામાં આવયું. આ ઉષમા-િંવેદક િંગ્ાહક, જ ે્તાપમાન પર 
િફરિય થાય છે એને પીિાદાયક માનવામાં આવે છે.

અિંતમત્તય કાબ્શનનક ઉદ્ીપક (ઓગગેનોકેટસલિીિ)
ની બનાવટ, કે જનેા ઉપયોગથી અણુઓના િંશલેરણ 
િંભવ થઈ રકે એ માટેનો નોબેલ પુરસ્ાર, 2021ની 
િાલમાં રિાયણવવજ્ાનમાં બેન્જાતમન સલસ્ટ (Benjamin 
List) અને િેવવિ િબલ્ુ. િી. મેકતમલન (David W.C. 
MacMillan)ના િાળે રહ્ો.

અણુઓના િશંલરેણની આ કાય્શપ્રણાલી પયયાવરણને 
અનુકૂળ ્તેમજ િામયાસયુટટકલ ક્તે્રે િરંોધન પ્રફરિયામાં 
લાભદાયી બની રહેરે.

ઉદ્ીપક, કે જ ેપ્રફરિયામાં ભાગ ન લ્ેતાં, પ્રફરિયાનો વેગ વધારી 
િાથે-િાથે પ્રફરિયાને નનયતં્રણ કર્તાં પદાથયોને ઘણાંખરા 
કાયયોના ઉદાહરણ ્તરીકે િમજી રકાય જવેાં કે, વાહનોના 
ધુમાિાનાં િેરી પદાથયોને બબનિેરી પદાથયો બનાવવા, 
સ્થિત્તથિાપક અને ટકાઉ વસતુઓના નનમયાણમાં, બેટરીમાં 
ઊજા્શનો િંગ્હ કરવામાં અને રોગની વધ્તી અિરને ખાળવામાં 
વગેરેમાં ખાિ કરીને ઉદ્ોગો અને િરંોધન ક્તે્રમાં કાય્શર્ત 
કેતમસ્ટના કાય્શકુરળ્તામાં ઉદ્ીપકનો િાળો છુપાયેલો છે.

ધાતુઓ અને ઉત્ેચકો, એમ બે પ્રકારે ઉદ્ીપકોનો બહોળો 
ઉપયોગ થ્તો આવયો છે. નાના-નાના કાબ્શનનક અણુઓના 
ઉપયોગથી નનર્મ્ત અિંમત્તય ઓગગેનોકેટસલિીિ એ એક 
ત્રીજા પ્રકારનો ઉદ્ીપક 2000ની િાલમાં જ બનાવી લેવામાં 
આવયો જનેા માટે વર્શ 2021માં બેન્જાતમન સલસ્ટ અને િેવવિ 

મેકતમલનને રિાયણવવજ્ાનમાં નોબેલ પુરસ્ાર એનાય્ત 
કરવામાં આવયો.

આવા કાબ્શનનક ઉદ્ીપકમાં કાબ્શનના અણુઓની થિાયી 
રચના, કે જમેાં રાિાયણણક ફરિયારીલ િમહુો જોિાઈ 
રકે, જમેાં િામાન્ય રી્તે ઓક્સિજન, નાઈટ્ોજન, િલ્ફર, 
િોસ્ફરિ વગેરે ્તતવો પણ હોઈ રકે. એટલે કે, આ પ્રમાણેના 
ઉદ્ીપકો પયયાવરણને જોખમ ન પહોંચાિ્તા લાભદાયી 
્તેમજ બબનખચયાળ રહેરે. આ કાબ્શનનક ઉદ્ીપકો અનેકવવધ 
રાિાયણણક પ્રફરિયાઓને કાયયાનન્વ્ત કરી રકે છે. આવી 
પ્રફરિયાઓનો લાભ િરંોધનક્તયાઓને દવાઓના નનમયાણ 
ક્તે્રે કે પછી િૌર કોરોમાં િોટોન (પ્રકાર)ને ગ્ાહ્ રાખવામાં 
મદદરૂપ થઈ રકરે. આમ, કાબ્શનનક ઉદ્ીપકો મનુષય જાત્ત 
માટે ખૂબ લાભદાયી બની રહેરે.

ફિઝિયોલોજી અથવા મેફિસિન ક્તે્રમાં નોબેલ  પુરસ્ાર

- િૉ નમ્ર્તા દવે (અનુવાદ : રાઘવ પંડ્ા)

રોયલ સસવિીર એકેિેમી ઓિ િાયનિીિ, સસવિીર એકેિેમી, નોવગેજન 
નોબેલ પાફર્તોષરક કતમટટ દ્ારા રિાયણરાસ્ત્ર, ભૌત્તકરાસ્ત્ર, િાટહત્ય, 
રાંત્ત, રરીરવવજ્ાન અથવા ્તબીબી ક્તે્રે ઉત્કૃષટ યોગદાન આપનાર વયકક્તઓ અથવા 
િંથિાઓને દર વરગે નોબેલ પુરસ્ાર એનાય્ત કરવામાં આવે છે. વર્શ 1895માં કરવામાં આવેલ 
આલે્ફિ નોબેલના વસિય્ત પ્રમાણે નોબેલ િાઉન્િેરન દ્ારા આ પુરસ્ારનું િંચાલન કરવામાં આવે છે. 
નોબેલ પુરસ્ારને િમગ્ વવશ્વમાં બૌબધિક સિબધિ માટે એનાય્ત કરવામાં આવ્તા િૌથી પ્રત્તણષઠ્ત પુરસ્ાર ્તરીકે 
માનવામાં આવે છે.
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 બેન્જાતમન સલસ્ટ
(Benjamin List)

િેવવિ િબલ્ુ. િી. મેકતમલન
(David W.C. MacMillan)

- િૉ નમ્ર્તા દવે (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

રિાયણવવજ્ાન ક્તે્રમાં નોબેલ  પુરસ્ાર
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આજના વવશ્વમાં ખાદ્ િામગ્ીને લાંબા િમય સુધી િાચવી 
રાખવાની િાથે ્તેનાં સવાદ અને પોરકરિવયો જળવાઈ 
રહે એ િંદભગે ઘણી જાગકૃત્ત આવેલી છે. ્તો ્તેના પાછળ 
ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્તાં ખાદ્ ઉમેરણો (વપ્રિવગેટીવિ) 
વવરે આપણે જાણીએ.

ગુણવત્ાયુક્ત ખાદ્ િામગ્ી માટે ખાદ્ ઉમેરણોનો ઉપયોગ 
િદીઓ જૂનો છે. વવનેગર, મિાલા, ધુમ્ર વગેરે હજારો વરયોથી 
ખોરાકને િાચવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહ્ાં છે.

ખાદ્ ઉમેરણો એટલે મુખ્ય ખોરાક સિવાય એવા પદાથ્શ 
અથવા પદથયોનું તમશ્રણ કે જનેો ઉપયોગ ઉતપાદન, બનાવટ, 
િાચવણી ્તેમજ પેકેજંીગમાં મયયાફદ્ત માત્રામાં વણાયેલો 
હોય અને પો્તે ભળેિળે મુક્ત ્તો ખરા જ! એવાં આ ખાદ્ 
ઉમેરણોને કાય્શના િંદભ્શમાં મુખ્યતવે છ પ્રકારમાં વગગીકકૃ્ત કરી 
રકાય : વપ્રિવગેટીવિ, પોરકરિવયો (ન્ુટ્ીરનલ એિીટટવિ), 
ફલેવરીંગ એજન્ટિ, કલરીંગ એજન્ટિ, ટેક્ચરીંગ એજન્ટિ 
અને અન્ય ઉમેરણો.

વરિિવવેટીવિ - મુખ્યતવે ત્રણ પ્રકારનાં વપ્રિવગેટીવિનો ઉપયોગ 
થાય છે.

1. એસટિમાઈક્ોબબયલ એજટિ્ટિ - સુક્ષ્મજીવાણુઓની 
ખોરાક પરની ગત્તવવધધ ખાળવા અને લાંબા િમય 
સુધી ્તેમના આરિમણથી મુક્ત રાખવા માટે.

2. એસટિઓક્સિિટિ્ટિ એજટિ્ટિ - ખાદ્ ઘટક (સલવપિ, 
વવટામીન)ની ઓક્સિિેરન પ્રફરિયા અટકાવવા 
માટે, ખાિ કરીને ચરબીજન્ય ખાદ્ પદાથ્શના ઓટો-
ઓક્સિિેરન પ્રફરિયાથી ઉતપન્ન થ્તી વાિ, દુગગંધ 
વગેરેથી બચાવવા માટે.

3. એસટિબ્ાઉનનગ એજટિ્ટિ - ઉત્ેચકીય અને 
બબનઉત્ેચકીય પ્રફરિયા દરતમયાન ખાદ્ પદાથ્શના 
બ્ાઉન રંગના બદલાવને અટકાવવા માટે.

પોષકદ્રવયો - મુખ્યતવે પોરકરિવય ઉમેરણ ્તરીકે વવટામીન 
અને તમનરલ્સનો ઉપયોગ થાય છે. આ ઉપરાં્ત કોઈ ચોક્કિ 
િાયટ પલાન માટે બીજા િાયટરી િાઈબિ્શ, િેટ ફરપલેિરનો 
પણ ઉપયોગ થાય છે.

ફલેવરીંગ એજટિ્ટિ - ફલેવરીંગ એજન ્તરીકે મુખ્યતવે 
સવીટનર (ગળપણ લાવવા માટે - સુરિોિ, ફુ્ક્ોિ, ગ્ુકોિ, 
લેક્ોિ), પ્રાકકૃ ત્તક અને બબનપ્રાકકૃ ત્તક ફલેવરીંગ એજન 
્તેમજ ફલેવર એન્ાનિર (ફલેવર વધારવા માટે – મોનો 
િોફિયમ ગ્ુટામેટ અને અન્ય ન્ુક્કલઓટાઈિ્ટ િ)નો પણ 
ઉપયોગ થાય છે.

કલરીંગ એજટિ્ટિ - ખાદ્ પદાથ્શના દેખાવને આકર્શક 
બનાવવા માટે કુદર્તી અને બબનપ્રાકકૃ ત્તક કલરીંગ એજન્ટિનો 
ઉપયોગ થાય છે.

ટેક્સ્ચરીંગ એજટિ - મુખ્યતવે ખાદ્ િામગ્ીના સવરૂપને વધારે 
િારો બનાવવા કે ્તેમાં િેરિાર લાવવા માટે ઈમલ્સીિાયર 
અને સે્ટબીલાઈિર મુખ્ય પૈકીમાંના છે અને િાથે-િાથે 
િોસે્ફટ અને િો (dough) કંિીરનર રિાયણો ખાદ્ પદાથ્શના 
સવરૂપમાં બદલાવ લાવવા માટે ઉપયોગમાં આવે છે.

અન્ય ઉમેરણો - ચોક્કિ અને મયયાફદ્ત કાય્શ િંદભગે અન્ય 
રિાયણો ખાદ્ ઉમેરણો ્તરીકેનું કાય્શ કર્તાં હોય છે. જમે કે 
જીલેટીંગ એજન્ટિ, િરિેિ ફિનનરીંગ એજન્ટિ અને અન્ય 
ઘણાં રિવયો.

ખાદ્ ઉમેરણોની આ િમજણ ્તમે ્તમારા વયવહારુ ખાદ્ 
અભભગમમાં પણ જરૂર કેળવરો.

સે્કસ્ચ : સે્કચ એ નાના બાળકો માટેની વવશ્વની િૌથી મોટી, વવના 
મૂલ્યની વેબિાઈટ છે. સે્કચ એ કમપયૂટર પ્રોગ્ામમગ ભારા છે 
અને એક ઓનલાઈન મંચ છે જ્ાં બાળકો પ્રોગ્ામમગ કરી રકે 
છે અને ્તેમાં પો્તાની બનાવેલી િંવાદાત્મક વા્તયાઓ, રમ્ત-
ગમ્તો ્તથા એનનમરેન દુનનયાભરના લોકોને વહેંચી રકે 
છે. બાળકો સે્કચ પ્રોગ્ામ બનાવવાની િાથે િજ ્શનાત્મક રી્તે 
વવચારવાનું, િહયોગથી એક-બીજા િાથે કામ કરવાનું અને 
આર્ટફિઝરયલ ઈનેસલજનિ (AI) માટે આવશયક કૌરલ્યો 
વવકિાવવાનું રીખે છે. સે્કચ મંચ એ ગેમ િેવલપપગ, AI, 

સ્ટોરી ટેલલગ, એનનમરેન વગેરે જવેાં વવવવધ ઘણા ક્તે્રોમાં 
કામ કરે છે.

લીંક : https://scratch.mit.edu/ 

MIT એપ ઈનવેટિર : MIT એપ ઈન્વેનર એ મોબાઈલ 
એસપલકેરનિ બનાવીને એના દ્ારા કોમપયુટેરનલ થથકીંગ 
અને કોમપયુટેરનલ એક્શન વપ્રનિીપલ્સ રીખવા માટેનું એક 
રૈક્ણણક િાધન છે. આ મંચ ખાિ કરીને વવદ્ાથગીઓ અથવા 
ઝરક્કોને એન્િ્ોઈિ અને iOS સ્ાટ્શ િોન ્તથા ટેબલેટ માટે 
િંપૂણ્શ કાયયાત્મક એપ બનાવવાની અનુમત્ત આપે છે. કમપયૂટર 
િાયનિ ઝરક્ણ માટેના મુખ્ય મંચમાંની આ એક છે. એન્િ્ોઈિ 

પ્રોજકે્્ટિ અને િીબગ બલોસિ કોિનું પરીક્ણ કરવા માટે 
આ િહયોગી એપનો ઉપયોગ કરી રકાય છે. બલોસિ 
આધારી્ત આ પ્રોગ્ામમગ ભારાનો ઉપયોગ કરીને ્તમે ્તમારા 
પો્તાના પ્રોજકે્્ટિની રચના અને કોિ કરી રકો છો. MIT 
અમુક મૂળભ્ૂત પાઠ પ્રદાન કરે છે, જ ેએસપલકેરન બનાવવામાં 
ઉપયોગક્તયાને મદદરૂપ થાય છે અને MIT એપ ઈન્વેનર મંચ 
કેવી રી્તે કામ કરે છે ્તેની યોગય િમજ આપે છે.

MIT એપ ઈન્વેનરના આ િંસ્રણમાં 60થી વધુ યુિર 
ઈનરિેિ ્તતવો જવેાં કે બટનિ અને સસવચીિ થી લઈને 
િેનિિ્શ, કનેક્ક્વવટી અને મલ્ીમીફિયા ઘટકો િામેલ છે, 
જથેી ્તમારા પ્રોજસે્ટ્ટિ પૂરા વવશ્વ િાથે િંવાદ િાધી રકે. 
જો ્તમારી પાિે એન્િ્ોઈિ િોન ન હોય ્તો ્તમે એન્િ્ોઈિ 
ઈમયુલેટર, િોફ્ટવેર કે જ ે્તમારા કમપયૂટરમાં ચાલે છે અને 
િોનની જમે જ વ્તગે છે, ્તેનો ઉપયોગ કરીને ્તમારી એસપલકેરન 
બનાવી રકો છો.

લીંક : https://appinventor.mit.edu/

ખકાદ્ય ઉમેરણો

શૈક્ષણણક એપ્સ એન્ડ ગેજટ્ેસ

- રાઘવ પંડ્ા

- રાઝરકા સિ્તોકે (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

વર્શ 2021નું ભૌત્તકરાસ્ત્રનું નોબેલ પાફર્તોષરક સયુકુરો 
માનાબે (Syukuro Manabe), કલાઉિ હેિલમેન (Klaus 
Hasselmann) અને જ્ોર્જયો પેફરિી (Giorgio Parisi)
ને જટટલ ભૌત્તક પ્રણાલીઓની આપણી િમજમાં અભ્ૂતપૂવ્શ           
યોગદાન બદલ એનાય્ત કરવામાં આવેલ છે. પુરસ્ારનો 
અિધો ભાગ સયુકુરો માનાબે અને કલાઉિ  હેિલમેનને 

િંયુક્ત રી્તે પકૃથવીની આબોહવાનું ભૌત્તક મોિેલીંગ, 
પફરવ્ત્શનરીલ્તાનું પ્રમાણ નક્કી કરવા અને ગલોબલ 
વોર્મગની વવશ્વિનીય આગાહી કરવા માટે અને બાકીનો 
અિધો ભાગ જ્ોર્જયો પેફરિીને ‘અણુથી લઇને ગ્હો સુધીના 
માપદંિની ભૌત્તક પ્રણાલીઓની અવયવથિા અને વધઘટની 

આ્ંતરપ્રફરિયાની રોધ’ માટે આપવામાં આવેલ છે. આ ત્રણેય 
રિાંત્તકારીઓએ પકૃથવીની આબોહવા ્તેના પર માનવ્તાના 
પ્રભાવ અને અસ્તવયસ્ત િામગ્ી ્તથા અવયવસ્થિ્ત 
પ્રફરિયાઓના સિધિાં્તના જ્ાનનો પાયો નાખ્યો. 

સયુકુરો માનાબે એ દરયાવયું કે વા્તાવરણમાં કાબ્શન 
િાયોસિાઈિનું પ્રમાણ વધવાથી કેવી રી્તે પકૃથવીની િપાટી 
પરના ્તાપમાનમાં પણ વધારો થાય છે. 1960ના દાયકામાં 
્તેમણે અને ્તેમની ટીમે પકૃથવીની આબોહવાના ગાણણત્તક 
મોિેલો વવકિાવયા અને ફકરણોત્ગ્શ િતંુલન ્તથા હવાના 
કણોના વહનની એકબીજા પર થ્તી અિર દરયાવી. 

પછીથી, કલાઉિ હેિલમેને હવામાન અને આબોહવાને 
િાંકળતું એક મોિેલ બનાવયું, જ ે હવામાન પફરવ્ત્શનરીલ 
અને અવયવસ્થિ્ત હોવા છ્તાં આબોહવા મોિેલ રા માટે 
વવશ્વિનીય હોઈ રકે છે ્તે પ્રશ્નનો જવાબ આપે છે. ્તેઓએ 
ચોક્કિ િંકે્તો ્તથા ફિગરવપ્રન્ટિને ઓળખવા માટેની 
પધિત્તઓ વવકિાવી, જ ે આબોહવામાં કુદર્તી ઘટનાઓ 
્તેમજ માનવ પ્રવકૃત્તઓનો ઉપયોગ, એ િાબબ્ત કરવા માટે 
કરવામાં આવયો કે વા્તાવરણમાં વધતું ્તાપમાન એ માનવ 
પ્રવકૃત્તઓ જવેી કે અસ્શમભ્ૂત ઇંધણોને બાળવા વગેરેને કારણે 
થ્તા કાબ્શન િાયોસિાઈિના ઉત્જ્શનનું પફરણામ છે. 

1980ની આિપાિ જ્ોર્જયો પેફરિીએ જટટલ પદાથયોમાં 
છૂપાયેલ પેટન્શની રોધ કરી અને જટટલ પ્રણાલીઓના 
સિધિાં્તોમાં યોગદાન આપયું. આ રોધે માત્ર ભૌત્તકરાસ્ત્રમાં 
જ નહી પરંતુ ગણણ્ત, જીવવવજ્ાન, ન્ુરોિાયનિ અને મરીન 
લર્નગ જવેા વવવવધ ક્તે્રોમાં પણ ઘણાં જુદા-જુદા અને દેખી્તી 
રી્તે િંપૂણ્શપણે અવયવસ્થિ્ત પદાથયો ્તથા ઘટનાઓનું વણ્શન 
કરવામાં મદદ કરી. 

જટટલ ભૌતિક રિણાલીઓની િમજ

જટટલ પ્રણાલીઓ મૂળભ્ૂત રી્તે પ્રણાલીઓના વ્ત્શન અને 
ગુણધમયો િાથે િંબંધધ્ત છે. પ્રણાલી એ િંથિાઓનો િમહૂ છે 
કે જ ે્તેમની ફરિયા-પ્રત્તફરિયાઓ દ્ારા િંબંધો અથવા નનભ્શર્તા 
(અવલંબન)ને િંપૂણ્શપણે એકીકકૃ્ત બનાવે છે. ્તે હંમરેા ્તેની 
િીમારેખાના િંદભ્શમાં વયાખ્યાષય્ત કરવામાં આવે છે જ ે
પ્રણાલીનો ભાગ હોય અથવા ન પણ હોય ્તેવી િંથિાઓને 
નનધયાફર્ત કરે છે. પ્રણાલીની બહાર રહેલ િંથિાઓ બાદમાં 
પ્રણાલીનો ભાગ બની જાય છે. પ્રણાલીના ગુણધમયો એવી 
વ્ત્શણૂક ઉતપન્ન કરે છે કે જ ે ્તેના ભાગોના ગુણધમયો અને 
વ્ત્શનથી અલગ હોય છે. વ્ત્શણૂકની કલપના સૂચવે છે કે 
પ્રણાલીઓનો અભયાિ િમય જ્તા થ્તી પ્રફરિયાઓ િાથે 
પણ િંબંધધ્ત છે.

ભૌતિકવવજ્ાન ક્તે્રમાં નોબેલ  પુરસ્ાર

જ્ોર્જયો પેફરિી 
(Giorgio Parisi)

કલાઉિ હેિલમેન 
(Klaus Hasselmann)

સયુકુરો માનાબે 
(Syukuro Manabe)

- રુબુલ બોરા (અનુવાદ : ધવનન રાહ )
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શકુ્ ગ્રહ પર ક્ારેય મહાિાગરો હિા? 

શુરિને ક્ારેક પકૃથવીનો જોફિયો ગ્હ કહેવામાં આવે છે 
કારણ કે ્તે કદ અને રચનામાં િમાન છે, પરંતુ ગ્હો અન્ય 
રી્તે એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ હોય છે. અત્ય્ંત ગરમ 
હોવા ઉપરાં્ત, શુરિ અિામાન્ય છે કારણ કે ્તે પકૃથવી અને 
મોટાભાગના અન્ય ગ્હોની વવરુધિ ફદરામાં િરે છે. પહેલી 
નજરે જોઈએ ્તો, શુરિનું રિવયમાન અને કદ આપણા ગ્હને 
િમાન છે, એ જ રી્તે ્તે મોટાભાગે ખિકાળ પદાથયો, થોિંુ 
પાણી અને વા્તાવરણ ધરાવે છે. ્તેમ છ્તાં, નજીકનો દેખાવ 
્તેમની વચ્ે આશ્ચય્શજનક ્તિાવ્તો દરયાવે છે : શુરિ પરનું ઘટ્ટ 

CO2 વા્તાવરણ, િપાટીનું અત્ત વધુ ્તાપમાન ્તથા દબાણ, 
િલફ્ુફરક એસિિ વાદળો, જ ેવાસ્તવમાં પકૃથવી પરની જીવન 
માટે જરૂરી પફરસ્થિત્તઓથી ખરેખર ્તદ્ન વવપરી્ત છે. જો કે, 
હંમરેા આવું હોઈ રકે નહીં.

ખગોળ-ભૌત્તકરાસ્ત્રીઓ માટે હાલમાં શુરિ એ મહતવપૂણ્શ 
િરંોધનનો વવરય બન્યો છે. ESA અને NASAએ આગામી 
દાયકામાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ અ્ંતફરક્ અન્વરેણ તમરનોને 
સૂય્શના બીજા િૌથી નજીકના ગ્હ પર મોકલવાનો નનણ્શય આ 
વર્શમાં લીધો છે. આ તમરનોનો હેતુ ્તેના મુખ્ય પ્રશ્નોમાંના એકનો 
જવાબ આપવાનો છે, કે શું શુરિ પર ક્ારેય મહાિાગરો હ્તા? 

UNIGEના વવજ્ાન વવદ્ારાખાના ખગોળરાસ્ત્ર વવભાગના 
િરંોધક અને NCCR Planetsના િભય માર્ટન ટબગેટ 
(Martin Turbet)ની આગેવાની હેઠળ ખગોળરાસ્ત્રીઓએ 
પકૃથવી પર ઉપલબ્ધ િાધનોની મદદથી આ પ્રશ્નનો જવાબ 
આપવાનો પ્રયાિ કયયો છે. માર્ટન ટબગેટ કહે છે, “અમે પકૃથવી 
અને શુરિની ઉત્કાંત્તની રરૂઆ્તની, 4 અબજ વરયો પહેલાની, 
જ્ારે ગ્હોની િપાટી ત્યારે પણ પીગળેલી હ્તી, ત્યારના 
વા્તાવરણનું અનુકરણ (સિમયુલરેન) કયુગં હતું.”

જન્શલ (દૈનનક પવત્રકા) ‘નેચર’ માં પ્રકાઝર્ત પફરણામો.

આશ્ચય્શજનક રૂપે, ખગોળ-ભૌત્તકવવજ્ાનીઓએ કરેલા 
સિમયુલરેનો પણ દરયાવે છે કે પકૃથવીનો અ્ંત િહજ રી્તે શુરિ 
જવેો જ હોઈ રકે છે. જો પકૃથવી સૂય્શની થોિી નજીક હો્ત, 
અથવા જો સૂય્શ એની યુવાવથિામાં એટલો જ ્તેજસવી હો્ત 
જટેલો હાલમાં છે, ્તો આપણો ગ્હ આજ ેબહુ અલગ દેખા્તો 
હો્ત. એ િંભવ્ત: યુવા સૂય્શના નબળા ફકરણોત્ગ્શ છે જણેે 
પકૃથવીને એટલી ઠંિી થવા દીધી કે આપણા મહાિાગરોનું 
નનમયાણ કરનાર પાણીને િંઘનન્ત કરી રકે.

વાચકતમત્રો, વવજ્ાન રિઝષટના અંક 4, 2021માં આપે ધ 
ગલોબલ નેટવક્શ  ઓિ િાયનિ એકેિેમીિ (IAP), ઈબન્િયન 
િાયનિ કોંગ્ેિ એિોસિયરેન (ISCA), ધ ઈનરનરેનલ 
એસ્્ટોનોતમકલ યુનનયન (IAU) અને ધ નરેનલ જીઓગ્ાિીકલ 
િોિાયટી ઓિ ઈબન્િયા (NGSI) વવરે જાણકારી મળેવી. 
આ માટહ્તી આપને ઘણી ઉપયોગી થઈ જ હરે. ચાલો, આ 
અંકમાં પણ આપને ઉપયોગી થાય એવી અન્ય ત્રણ િંથિાઓ 
- ધ એસ્્ટોનોતમકલ િોિાયટી ઓિ ઈબન્િયા, અમેરીકન 
કેતમકલ િોિાયટી (ACS) અને ધ ઈનરનરેનલ યુનનયન 
ઓિ બાયોકેમેસ્્ટી એન્િ મોલેક્ુલર બાયોલોજી (IUBMB) 
વવરે જાણકારી મળેવીએ.

ધ એસ્ટ્ોનોતમકલ િોિાયટી ઓિ ઈસનિયા

ધ એસ્્ટોનોતમકલ િોિાયટી 
ઓિ ઈબન્િયાની થિાપના વર્શ 
1972માં થઈ અને ્તેનો વવકાિ 
થઈને ્તે ભાર્તનો વયવિાષયક 
ખગોળરાસ્ત્રીઓનો મુખ્ય 
િંઘ બન્યો. આ િોિાયટીના 
લગભગ 1000 જટેલા 
િભયો છે. આ િોિાયટીના 

ઉદે્શયો ભાર્તની ખગોળવવજ્ાન અને િંબંધધ્ત વવજ્ાનની 
રાખાઓને પ્રોત્ાહન આપવાનો છે. આ િોિાયટી વજૈ્ાનનક 
બેઠકોનું આયોજન કરે છે ્તથા ખગોળવવજ્ાન અને અન્ય 
િમાન પ્રવકૃત્ત્ઓને લોકવપ્રય બનાવવા માટે િમથ્શન આપે છે. 
વધુ માટહ્તી https://www.astron-soc.in/ વેબિાઈટ 
પરથી મળેવી રકાય છે.

અમેરીકન કેતમકલ િોિાયટી (ACS)

અમેફરકન કેતમકલ િોિાયટી (ACS) એ દુનનયાની િૌથી 
મોટી વજૈ્ાનનક િંથિા છે અને અધધકકૃ્ત વજૈ્ાનનક માટહ્તીના 
વવશ્વના અગ્ણી સ્ત્રો્તોમાંની એક છે. િન 1876માં ન્ૂયોક્શ  
યુનનવર્િટીમાં થિપાયેલ ACS હાલમાં ્તમામ સના્તક સ્તર 
અને રિાયણરાસ્ત્ર, રિાયણ એસન્જનનયરીંગ ્તથા િંબંધધ્ત 
ક્તે્રોમાં 1,55,000 થી વધુ િભયો ધરાવે છે. ્તે ્તેના િમીક્ા 
કરાયેલા જન્શલો, રાષટ્ીય પફરરદો અને રાિાયણણક િાર િેવા 
દ્ારા વજૈ્ાનનક જાણકારીનો એક મુખ્ય સ્ત્રો્ત છે. વર્શમાં બે વાર 
રાષટ્ીય િભાઓનું આયોજન કરે છે જમેાં રિાયણરાસ્ત્રના 
બધાજ ક્તે્રોને આવરી લેવામાં આવે છે, ઉપરાં્ત ચોક્કિ 
રાિાયણણક ક્તે્રો અથવા ભૌગોસલક પ્રદેરો પર ધયાન કેણન્રિ્ત 
કર્તી નાની પફરરદોનું પણ આયોજન કરે છે. આ િંથિા 
પાઠ્યપુસ્તકો પણ પ્રકાઝર્ત કરે છે, રિાયણરાસ્ત્રના અનેક 
રાષટ્ીય પુરસ્ારોનું િંચાલન કરે છે, વજૈ્ાનનક િરંોધન માટે 
અનુદાન પૂરંુ પાિે છે અને વવવવધ રૈક્ણણક ્તથા આઉટરીચ 
પ્રવકૃત્ત્ઓને ટેકો આપે છે. િંથિા વવરે વધુ માટહ્તી https://
www.acs.org/content/acs/en.html વેબિાઈટ પરથી 
મળેવી રકાય છે.

ધ ઈટિરનશેનલ યુનનયન ઓિ બાયોકેમેસ્ટ્ ી એનિ 
મોલકે્ુલર બાયોલોજી (IUBMB)

જીવરાિાયણણક િંથિાઓ, રાષટ્ીય િરંોધન િતમત્તઓ 
અથવા વવજ્ાન અકાદમીઓનું પ્રત્તનનધધતવ કર્તો, વર્શ 
1955માં થિપાયેલ ‘ધ ઈનરનરેનલ યુનનયન ઓિ 
બાયોકેમેસ્્ટી એન્િ મોલેક્ુલર બાયોલોજી (IUBMB)’ 
િંઘ ્તેની િાથે જોિાયેલ અથવા િહયોગી 66 દેરોની 
િંથિાઓના જીવરિાયણરાસ્ત્રી અને પરમાણુ િંબંધી 
જીવવવજ્ાનીઓને િંગટઠ્ત કરે છે. આ િંઘ િમગ્ વવશ્વમાં 
જીવ-રિાયણરાસ્ત્ર અને પરમાણુ િંબંધી જીવવવજ્ાનમાં 
િરંોધન અને ઝરક્ણને પ્રોત્ાહન આપવા માટે િમર્પ્ત છે 
અને એવા વવસ્તારોમાં ખાિ ધયાન આપે છે જ્ાં આ વવરય 
હજુ પણ ્તેના પ્રારંભભક વવકાિના ્તબક્કામાં છે. હજારો 
વયકક્તગ્ત િરંોધન પ્રોજકે્ોને પોસ્ટર િત્રોમાં રજૂ કરવામાં 
આવે છે, ઘણા રાષટ્ોના અગ્ણી પરીક્કો ્તેમના ક્તે્રોનું 
િવગેક્ણ કરે છે ્તથા િંગોઝષટ અને પૂણ્શ વવસતકૃ્ત વયાખ્યાનોમાં 
્તેમના પો્તાના િરંોધનો વણ્શવે છે. વર્શ 1992થી IUBMBએ 
પણ IUBMB પફરરદો અને વવરરે િભાઓ પ્રાયોસજ્ત કરી 
છે, જ ે આ્ંતરરાષટ્ીય કોંગ્ેિની વચ્ેના વરયોમાં યોજાય છે. 
વધુ માટહ્તી http://www.iubmb.org વેબિાઈટ પરથી 
મળેવી રકાય છે. 

વિજ્કાન વ્યિસકાય્યક સંગઠનો અને સંસ્કાઓ

વિજ્કાન સમકાચકાર

- રુબુલ બોરા (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

- રુબુલ બોરા (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

1. આવ્ત્શકોષટકમાં 118 ્તતવોનો િમાવરે થયેલો છે પરંતુ 
ધયાનથી જોરો ્તો ્તમને આવ્ત્શકોષટકમાં ક્ાંય પણ 
અંગ્ેજી મૂળાક્રો J અને Q જોવા મળરે નહીં.

2. ખાિ પફરસ્થિત્તમાં પાણીને ્તેની ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ 
એમ ત્રણેય ભૌત્તક અવથિામાં એક જ િમયે જોઇ રકાય 
છે. આ ખાિ ્તાપમાનને ‘ટ્ીપલ બોઇલ પોઇનટ’ કહે છે.

3. પકૃથવી પર દર િેકનિે લગભગ 100 કર્તાં વધુ વખ્ત 
વીજળી પિે છે.

4. આપણે જનેે સવાદ ્તરીકે ઓળખીએ છીએ ્તે 80% 
જટેલી ્તો િક્ત ગંધ જ હોય છે. ગંધ ન હોય ્તો આપણી 
સવાદ પારખવાની ક્મ્તા ઘટી જાય છે. ્તેથી જ રરદી/્તાવ 
દરમયાન જ્ારે નાક બંધ હોય ત્યારે ખાવાનું નથી ભાવતું.

5. ચરંિની િપાટીનું ્તાપમાન સૂય્શપ્રકારની હાજરીમાં લગભગ 
127 0C જટે્ું, ્તો ગેરહાજરીમાં ઘટીને -173 0C જટે્ું થઈ 
જાય છે. આ ઉપરાં્ત ચરંિ પર કોઇ પણ જા્તની ઋતુઓ પણ 
નથી જોવા મળ્તી.

શું તમે જાણો છો?
- વવસ્ય મોરી

1. મારી છે ચાર બાજુઓ, જનેા છે િરખા માપ, 
મારા વવકણયો દુભાગે કાટખૂણે, પણ િરખા નથી ્તેના માપ, 
કહો કોણ છંુ હંુ!

2. એક જ િમ્તલમાં વિીએ, અમારી િખં્યા હોય અનેક, 
કેન્રિ ્તો છે એક જ, પણ અમારી વત્રજ્ા છે ભભન્ન, 
કહો કોણ છંુ હંુ!

ઉખકાણકા 
- આથિા જોરી 

જવાબ : િમકેન્રિરી વતુ્શળો 

જવાબ : િમબાજુ ચતુષ્ોણ



પોષકતતિો અને તંદુરસત 
જીિનમાં તેમની ભૂમમકકા

વિટકામમન

િમાચારોમાં આપણે અવારનવાર જો્તા હોઈએ છીએ કે અમુક વયકક્તઓ મટહનાઓ 
સુધી આહારમાં િક્ત િળ અને જ્ુિ લે છે. ્તો બીજી બાજુ ક્ારેક ્તંદુરસ્ત િામાન્ય 
માનવી િોક્રોને થાક અને નબળાઈની િફરયાદ કર્તા હોય છે. શું એ આશ્ચય્શજનક 
નથી લાગતું કે અમુક માણિો ખોરાક વવના ફદવિો સુધી જીવે છે જ્ારે અન્ય લોકો 
જરૂરી ્તમામ આહાર આરોગવા છ્તાં અમુક િમસયાઓનો િામનો કર્તા હોય છે. 
્તમને શું લાગે છે, આનું કારણ શું હોઈ રકે?

જ્ારે મેં અમદાવાદ રહેરમાં આયોજી્ત રાજ્ સ્તરની વવજ્ાન પ્રત્તયોત્ગ્તામાં ભાગ 
લીધો હ્તો ત્યારે એક િેતમનારમાં વવજ્ાન કેન્રિમાંથી આવેલ પ્રસિધિ વજૈ્ાનનક દ્ારા 
આપવામાં આવેલ ‘પોરક્તતવો અને માનવ રરીરમાં ્તેની ભૂતમકા’ અંગેના વયાખ્યાનમાં 

 ખનનજતતિો

કેલ્શિ્યમ અને ફોસ્ફરસ

પોટકાશશ્યમ

મેગ્ેશશ્યમ

સોડ્ડ્યમ અને કલોરકાઈ્ડ

પોલી-અનસેચ્ુરેટે્ડ ફેટી એસસ્ડ

ખનનજિતવો એ પૃથવી પર ઉતપન્ન થયેલા અકાબ્બનનક િંયોજનો છે. માનવ શરીરને 
મુખ્ય અને ગૌણ ખનીજિતવોની જરૂર હોય છે. બધા જ ખનીજિતવો આપણા શરીર 
માટે જરૂરી હોિા નથી. લોહિતવ અને િીંક કરિાં કેલ્શિયમ, િોસ્ફરિ, િોફિયમ, 
મેગ્ેઝશયમ અને પોટાઝશયમ ખનીજિતવોની જરૂર વધારે હોય છે.

કાય્બ : દાં્ત અને હાિકાના  વવકાિમાં મદદરૂપ

સ્તોિ : દહીં, ચીિ, દૂધ, માછલી, પાંદિાવાળા 
રાકભાજી, બલેકબેરી, ખજૂર, ઈંિા, બદામ, 
ઘઉં, િોયાબીન, કકૃષણ િળ (passion fruit), 
દાિમ, માંિ, ઓટ્ટિ વગેરે

કાય્બ : રરીરનું પ્રવાહી, રક્તચાપ, ચ્ેતા્તતં્રના 
િંદેરાવહનને નનયતં્રણમાં રાખવામાં મદદરૂપ

સ્તોિ : માંિ, દૂધ, િળિળાદી, રાકભાજી, 
ધાન્ય, શરગ (ઝરમબ) વાળા રાકભાજી જમે 
કે વટાણા

કાય્બ : ખાદ્ ઊજા્શ મુક્ત કરવામાં, હાિકાના 
વવકાિમાં, કોરના કાય્શમાં મદદરૂપ

સ્તોિ : પાલક, બ્ોકોલી, શરગ (ઝરમબ) વાળા 
રાકભાજી જમે કે વટાણા, બીજ, ઘઉંની બ્ેિ

કાય્બ : રક્તચાપ અને રક્તની માત્રાના નનયમનમાં 
્તથા ચ્ેતા અને સનાયુઓની યોગય કામગીરીમાં પણ 
મદદરૂપ

સ્તોિ : કકૃષણ િળ, િંુગળી, ્તાજા િળિળાદી, 
રક્કફરયા, બ્ોકોલી, કોળાના બીજ, ઈંિા, દૂધ વગેરે

વવટાતમન એ કાબ્બનનક િંયોજનો છે જ ેમોટે ભાગે 
વનસપતિમાં બને છે. વવટાતમનને જલ-દ્રાવય અને 
સ્ચરબી-દ્રાવય, એમ બે વગ્બમાં વગગીકૃિ કરવામાં 
આવે છે. 4 સ્ચરબી-દ્રાવય (A, D, E અને K) અને 9 
જલ-દ્રાવય (વવટાતમન B નો િમહુ અને વવટાતમન 
C) એમ કુલ 13 વવટાતમન હોય છે. સ્ચરબી-દ્રાવય 
વવટાતમન માનવશરીરની પશેીઓમાં િંગ્રટહિ થાય 
છે, જ્ારે જલ-દ્રાવય વવટાતમન શરીર દ્ારા િરિ જ 
ઉપયોગમાં લેવાય છે.

પોલી-અનિેચયુરેટેિ િેટી 
એસિિ એ સ્ચરબી અને 
િેલના કુદરિી ઘટકો 
છે અને માનવશરીરમાં  
કુદરિી રીિે બનિા નથી.

કાય્બ : રોગપ્રત્તકારક્તા અને બળ્તરા િામે પ્રત્તભાવ, જોવાની પ્રફરિયા, 
અ્ંત:સ્ત્રાવોનું ઉતપાદન, મગજ અને હૃદયની િામાન્ય કામગીરી

ઉણપ : અલિાઈમર (ભૂલી જવાની) બબમારી, હૃદય રોગ, ગભયાવથિા અને 
સ્તનપાન

સ્તોિ : માછલી, અખરોટ, ્તકમરીયા, રાઈ, િોયાબીન, મકાઈનું ્તેલ, ઈંિા વગેરે

એસ્ોર્બક એસસ્ડ

 સ
કા્યનોકોબકાલમમન

કેરોટીનોઈ્ડ
કેરોટીનોઈિ એ સ્ચરબી-દ્રાવય રંગદ્રવયો છે જનેે વનસપતિ, શેવાળ અને રિકાશિષંલેઝશિ બેકે્ફરયા કુદરિી 
રીિે બનાવે છે. િે એસટિઓક્સિિટિ િરીકે કામ કરે છે જ ેકોષો, પશેીઓ અને અવયવોને મકુિ અણુઓની 
નકુિાનકારક અિરો િામે રક્ણ આપવામાં શરીરને મદદ કરે છે.

કાય્બ : DNA અને RNA બનાવે, ચ્ેતા્તતં્ર માટે િારંુ, 
િોસલક એસિિની પ્રફરિયામાં મદદરૂપ.

ઉણપ : ગભયાવથિા દરતમયાન ગભ્શના ઝરશુના 
ચ્ેતા્તતં્ર પર અિર કરી રકે

સ્તોિ : પાંદિાવાળા રાકભાજી, શરગ (ઝરમબ) વાળા 
રાકભાજી જમે કે વટાણા, માંિ, કેટલાંક પ્રફરિયા 
કરેલા ધાન્ય ઉતપાદનો અને સૂય્શમુખીના બીજ

પકા્યરી્ડોક્સિન

જીવરિાયણરાસ્ત્રી અને વવટાતમન થેરાપીના 
વપ્તા કેસિમીર િંક (Casimir Funk) એ વર્શ 

1912માં ‘વવટાતમન’ રબ્દ આપયો.

િર ફે્િફરક ગૌલેંિ હોપફકનિ (Frederick 
Gowland Hopkins)ને વર્શ 1929માં 

વવટાતમનની રોધ માટે નોબેલ પુરસ્ાર એનાય્ત 
કરવામાં આવયો હ્તો.

વવટાતમન અને ખનનજ્તતવોને mg (તમસલગ્ામ), 
mcg (માઈરિોગ્ામ) અને IU (ઈનરનરેનલ 

યુનનટ)માં માપવામાં આવે છે.

શું તમે જાણો છો?

ફોસલક એસસ્ડ

લોહતતિ

આ્યોડ્ડન

ઓમેગકા-3 અને ઓમેગકા-6 ફેટી એસસ્ડ

બીટકા-કેરોટીન લ્ટુીન અને શિસિકાન્થિન

ઝિક
કાય્બ : રક્તકણો માટે અગત્યના, ઓક્સિજનના 
વહનમાં મદદરૂપ, એનનતમયા ન થવામાં મદદરૂપ

સ્તોિ : માંિ, મરઘાં, ઈંિા, િળ, લીલા રાકભાજી, 
પ્રફરિયા કરેલ બ્ેિ

કાય્બ : વાળ, નખ, તવચા અને દાં્તને સવથિ રાખવમાં મદદરૂપ, રરીરનું વજન અને વકૃબધિ નનયતં્રણમાં રાખે

સ્તોિ : દફરયાઈ ખોરાક, આયોફિનયુક્ત મીઠંુ, દૂધ, આયોફિનથી િમકૃધિ થિળોએ ઉગાિવામાં આવ્તા ખાદ્પદાથ્શ 

કાય્બ : િામાન્ય વકૃબધિ, િારી રિઝષટ અને આખંો, 
રોગપ્રત્તકારક રકક્ત, ્તંદુરસ્ત તવચા માટે જરૂરી

ઉણપ : શ્રવણ રોગ, િેિિાનું કેનિર, તવચાની િમસયાઓ

સ્તોિ : િળ (પપૈયા, કેરી, કોળું), અનાજ, ્તેલ, રાકભાજી 
(ગાજર, રક્કફરયા, પાલક) વગેરે

કાય્બ : એસનઓક્સિિન ્તરીકે કામ કરે, આખંનું 
રક્ણ કરે

ઉણપ : વય િંબંધધ્ત વવકાર

સ્તોિ : પાલક, મકાઈ, ઈંિાની જરદી

કાય્બ : રોગપ્રત્તકારક્તા મજબ્ૂત કરે, રિઝષટ િારી રાખે, 
તવચાને સવથિ રાખવામાં િાળો આપે

સ્તોિ : માંિ, માછલી, શરગ (ઝરમબ) વાળા 
રાકભાજી જમે કે વટાણા, આખા ધાન્ય

લકા્યકોવપન
કાય્બ : રક્ત વાટહનીઓ, હ્રદય અને કેનિરની િમસયાઓ 
માટે એસનઓક્સિિન ્તરીકે કામ કરે

ઉણપ : રક્ત વાટહની, હ્રદય અને કેનિર જવેા રોગોની 
િમસયાઓ

સ્તોિ : ગાજર, ્તરબૂચ
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એસ્ોર્બક એસસ્ડ

અગગોકલે્ીફેરોલ

ટોકોફેરોલ

રટેટનોલ

 સ
કા્યનોકોબકાલમમન

બકા્યોટીન
થકાઈમમન

રકાઈબોફલેવિન

નન્યકાસીનપને્ોથનેનક એસસ્ડ

કાય્બ : રોગપ્રત્તકારક રકક્ત મજબ્ૂત બનાવે, 
રિઝષટ િારી રાખે, તવચાને ્તંદુરસ્ત રાખવામાં 
મદદરૂપ

ઉણપ : રાત્રી અંધતવ અને કેરટોમાલેિીયા

સ્તોિ : ગાજર, બ્ોકોલી, રક્કરીયા, માખણ, 
પાલક, કોળું, કોબીજ, કેટલીક ચીિ, ઈંિા, 
જરદાળુ,  ટેટી

કાય્બ : એસનઓક્સિિન ગુણધમયો, કોર રચના અને કોર 
પટલને મદદરૂપ

ઉણપ : નવજા્ત ઝરશુમાં ભાગયે જ રક્તકણોની િખં્યામાં 
ઘટાિાનું કારણ બને

સ્તોિ : ઘઉંના વવકાિ પામ્તા બીજ, કીવી, બદામ, ઈંિા, 
સૂકો મેવો, પાંદિાવાળા રાકભાજી અને વનસપત્ત ્તેલ

કાય્બ : કોલાજન ઉતપન્ન કરવામાં, ઘા રુિાવવામાં અને અસ્થિની 
રચનામાં િાળો આપે; રક્તવાટહનીઓને આધાર પૂરો પાિવા, 
રોગપ્રત્તકારક ્તતં્રને ટેકો આપવા અને રરીરને લોહ્તતવ ગ્હણ 
કરવામાં મદદરૂપ; એસનઓક્સિિન ્તરીકેનું કાય્શ કરે

ઉણપ : રક્તસ્ત્રાવીય પેઢા, દાં્ત પિી જવા અને પરેીની ધીમી વકૃબધિ

સ્તોિ : િળિળાદી અને રાકભાજી - નારંગી, રિાક્, બ્ોકોલી, રેકેલા 
બટાકા અને ટામેટા

કાય્બ : રરીરના કોરોના વવકાિ અને વકૃબધિ 
્તથા ખોરાકના ચયાપચયમાં મદદરૂપ, તવચા 
અને આખં ્તથા ચ્ેતા્તતં્ર માટે િારંુ

ઉણપ : હોઠની બળ્તરા અને મોઢામાં ચીરા 
પિવા

સ્તોિ : ર્તાવરી, કેળા,  ભીંિા, કોટેજ ચીિ, 
દૂધ, દહીં, માંિ, ઈંિા, માછલી, વટાણા

કાય્બ : પ્રોટીન, ચરબી અને 
કાબયોફદ્તનું ચયાપચય કરે, 
કેરેટીનના નનમયાણમાં મદદરૂપ

ઉણપ : આ્ંતરિાની તવચામાં 
િોજો અને બળ્તરા

સ્તોિ : ઈંિાની જરદી, માંિ, 
બ્ોકોલી, પાલક અને ચીિ

કાય્બ : રક્તકણોના નનમયાણ, ચયાપચયમાં 
અને તવચાને ્તંદુરસ્ત રાખવામાં મદદરૂપ

ઉણપ : એનનતમયા પેફરિેરલ ન્ુરોપેથી

સ્તોિ : ચણા, માંિ, કેળા, દૂધી-કોળુ-
ગલકાનો રિ અને સૂકો મેવો

કાય્બ : હાિકાને મજબ્ૂત રાખે

ઉણપ : રીકેટ્ટિ (હાિકાના 
વવકાિને અવરોધ્તો રોગ)  અને 
ઓસ્ટીઓમેલેિીઆ (હાિકાને નબળા 
પાિ્તો રોગ)

સ્તોિ : સૂય્શપ્રકાર, માછલી, ઈંિા, માંિ 
અને મરરૂમ

કાય્બ : ચ્ેતા્તતં્ર સવથિ 
રાખવામાં મદદરૂપ

ઉણપ : ન્ુરોલોજીકલ 
િમસયાઓ, એનનતમયાના 
અમુક પ્રકારો

સ્તોિ : માછલી, માંિ, 
મરઘાં, ઈંિા, દૂધ અને અન્ય 
દૂધ ઉતપાદનો, પ્રફરિયા કરેલા 
ધાન્ય, િોયા ઉતપાદનો અને 
પોરક યીસ્ટ કાય્બ : રક્ત રક્શ રાને ્તોિવામાં 

અને ખાદ્ ઊજા્શ મુક્ત કરવામાં 
મદદરૂપ, ચ્ેતાપરેી અને સનાયુ 
પરેી માટે િારંુ

ઉણપ : બેરીબેરી અને વેરનનક-
કોિયાકોિ સિન્િ્ોમ

સ્તોિ : ષયસ્ટ, માંિ, અનાજના 
દાણા, સૂય્શમુખીના બીજ, ્તપકીરી 
ચોખા, જવ, ર્તાવરી, કોબીજ, 
િુલેવર, બટાકા, નારંગી, ઈંિા

કાય્બ : પાચન્તતં્ર માટે િારંુ, કોરોને યોગય રી્તે કાય્શ 
કરવા માટે જરૂરી ખાદ્ ઊજા્શ મુક્ત કરવામાં મદદરૂપ

ઉણપ : િાિા, તવચામાં એલજી્શ , આ્ંતરિામાં દુ:ખાવો

સ્તોિ : માંિ, માછલી, દૂધ, ઈંિા, ટામેટા, પાંદિાવાળા 
રાકભાજી, બ્ોકોલી, ગાજર, સૂકો મેવો, ટોિુ, દાળ

કાય્બ : ઊજા્શ અને અ્ંત:સ્ત્રાવ ઉતપન્ન કરે, 
રોગપ્રત્તકારક્તા મજબ્ૂત બનાવે, રક્તવાટહની 
કોષરકાઓ બનાવવામાં ઉપયોગી

ઉણપ : પેરેથિેસિયા (ખાલી ચિવી)

સ્તોિ : માંિ, આખા ધાન્ય, બ્ોકોલી, એવોકાિો 
અને દહીં

પકા્યરી્ડોક્સિન

આ બન્ને પફરસ્થિત્તઓનો જવાબ મને મળી ગયો હ્તો. એમના કહેવા પ્રમાણે, કંઈક અપેક્ા 
િાથેની જીવનરૈલી ધરાવ્તા લોકોને િામાન્ય પિંદગીઓ ધરાવનાર અથવા અનનયતમ્ત 
આહાર લેનારના વગ્શમાં વગગીકકૃ્ત કરવામાં આવે છે. મુખ્ય પોરક્તતવોનો અભાવ કોરીય 
ઊજા્શ નનમયાણને નુકિાન પહોંચાિી રકે છે જનેા કારણે થાક અને નબળાઈ અનુભવાય છે.

જ્ારે આપણે ખોરાક આરોગીએ, ત્યારે ્તેનું કાબયોહાઈિે્ટ્ટિ (કાબયોફદ્ત પદાથ્શ), ચરબી 
અને પ્રોટીન, વવટાતમન અને ખનનજ્તતવો જવેાં ઊજા્શના સ્ત્રો્તમાં રૂપાં્તર થાય છે. વવટાતમન 
અને ખનનજ્તતવો ઊજા્શના ચયાપચયમાં મુખ્ય ભૂતમકા ભજવે છે. ્તો ચાલો, આજ ેઆપણે 
કેટલાક પોરક્તતવો વવરે અને ્તંદુરસ્ત જીવનરૈલીમાં ્તેમની શું ભૂતમકા છે એ વવરે થોિી 
વા્ત કરીએ.

મનુષયો અને ્તેમના સવાસ્થ્ય માટે જરૂરી આહારમાં પોરક્તતવો એ બાયોમોલેક્ુલર 
(જવૈવકઅણુ) િંયોજનો છે. પોરક્તતવો રરીર માટેની ઊજા્શનો મુખ્ય સ્ત્રો્ત છે, જ ેરરીરની 
પરેીઓના નનમયાણ અને િમારકામમાં મદદ કરે છે, ચરબી-રિાવય વવટાતમનનું રોરણ 
વધારે છે, કોલાજન બનાવવાની પ્રફરિયામાં મદદ કરે છે, રક્ત વાટહનીઓ, અસ્થિઓ અને 
અસ્થિબંધનોને યોગય માળખું પૂરંુ પાિે છે, રરીરનું િતંુલન, જમે કે ્તાપમાન જાળવવામાં 
પણ મદદ કરે છે. કાબયોફદ્ત પદાથયો, પ્રોટીન, ચરબી, વવટાતમન, ખનનજ્તતવો અને પાણી એ 
મુખ્ય પોરક્તતવો છે.

ફકા્યલોકકિનોન કાય્બ : રૂધધર ગંઠાઈ જવા માટે જરૂરી, 
ઘા ને રૂિાવવામાં અને હાિકાને મજબ્ૂત 
બનાવવામાં મદદરૂપ

ઉણપ : રૂધધરના પફરભ્રમણમાં અવરોધ - 
રક્તસ્ત્રાવ, રૂધધરનું ગંઠાઈ જવું વગેરે

સ્તોિ : િોયાબબન, પાંદિાવાળા 
રાકભાજી, કોળું, અંજીર અને કોથમીર 
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પ્રક્ષેપણ મકાટે તૈ્યકાર જમેસ િેબ સપેસ ટેસલસ્ોપ

િન્ટ 1968માં ખગોળીય પદાથયોનો વવસ્તારપૂવ્શક અભયાિ 
કરવા માટે નાિા દ્ારા OAO-2 (ઓર્બટટગ એસ્્ટોનૉતમકલ 
ઓબિવગેટરી-2) નામનું િૌપ્રથમ અવકારી ટેસલસ્ોપ પકૃથવીના 
વા્તાવરણની બહારની કક્ામાં ્તરતું મૂકવામાં આવયું, જ ે
માનવ ઇત્તહાિની ્તવારીખની પ્રથમ અવકારી વેધરાળા/
ટેસલસ્ોપ કહી રકાય. આ િાથે માનવે અવકાર વવજ્ાનના 
િરંોધન ક્તે્રે હરણિાળ ભરી અને GALEX, FUSE, કેપલર 
(Kepler), સસવફ્ટ (Swift) ્તેમજ હબલ (Hubble) જવેા 
આધુનનક અને એકમેકથી ચફિયા્તા અવકારી ટેસલસ્ોપ 
(અથવા વેધરાળાઓ) વવકિાવયા. આ દરેક પૈકી હબલ 
ટેસલસ્ોપને અવકારમાં ્તર્તાં મુકાયેલા આજફદન સુધીના 
િૌથી આધુનનક અવકારી ઉપકરણમાં ગણવામાં આવે છે. 
આજફદન સુધીમાં આ ટેસલસ્ોપે માનવ સજજ્ાિામાં વધારો 
કર્તા બ્હ્ાંિના ઘણા રહસયો ઉજાગર કયયા છે. હબલ સપેિ 
ટેસલસ્ોપ ખગોળવવજ્ાન િરંોધન માટે હજી કાય્શર્ત છે જ ે
થોિા િમય બાદ નનવકૃત્ થરે.  

હબલ સપેિ ટેસલસ્ોપ

 અત્યાર સુધીના આધુનનક ગણા્તા હબલ ટેસલસ્ોપને આજ ે
લગભગ 30 વર્શથી વધુ િમય થયો છે. હવે વજૈ્ાનનકોએ આ 
હબલ ટેસલસ્ોપના ઉત્રાધધકારી ્તરીકે જમેિ વેબ સપેિ 
ટેસલસ્ોપ (James Webb Space Telescope) વવકસિ્ત 
કયુગં છે. જો કે અત્યાધુનનક િાધનોથી િજજ એવું આ જમેિ 
વેબ સપેિ ટેસલસ્ોપ હબલ ટેસલસ્ોપ કર્તા ્તકનીકી રી્તે 
ભભન્ન ્તેમજ અનેક ગણું વધુ રકક્તરાળી ટેસલસ્ોપ છે. 
જરૂરી પ્રાથતમક પરીક્ણો બાદ જો કોઈ ્તકનીકી અિચણો 
નહીં આવે ્તો આ અદ્્તન ટેસલસ્ોપનું પ્રક્ેપણ 18 ફિિેમબર 
2021ના રોજ, ભાર્તીય િમય પ્રમાણે િાંજ ે 4:20 કલાકે, 
ફ્ેંચ ત્ગયાનાથી કરવામાં આવરે. જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપને 
યુરોપીયન સપેિ એજનિી (ESA) દ્ારા ્તૈયાર કરાયેલા 
અફરયાન-5 રોકેટ વિે પ્રક્ેવપ્ત કરવાની યોજના છે. 

અફરયાન-5 રોકેટનું પ્રક્ેપણ 

અફરયાન-5 રોકેટના વવવવધ 
ભાગ ્તેમજ જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપ 

5 મીટરનો વયાિ ધરાવ્તા 
અફરયાન-5માં િમાયે્ું જમેિ 
વેબ ટેસલસ્ોપ

અફરયાન-5 રોકેટ એ વવશ્વનું િૌથી વધુ વવશ્વાિપાત્ર પ્રક્ેપણ 
યાન છે. લગભગ 50.5 મીટર ઊંચાઈ અને 780 ટન દળ 
ધરાવ્તા આ યાનને જુદા જુદા પે-લોિ રિમરઃ 82 જટેલી વાર 
િિળ લોંચ કરવામાં આવયું છે. યુરોવપયન સપેિ એજનિીએ 
(ESA) અફરયાન-5 રોકેટ ્તેમજ ્તેના પ્રક્ેપણને લગ્તી બીજી 
િવલ્તો નાિાના જમેિ વૅબ ટેસલસ્ોપ પ્રોજકે્માં યોગદાન 
સવરૂપે આપવા માટે ્તૈયારી દરયાવી છે.  

્તકનીકી ભભન્ન્તા ઉપરાં્ત હબલ અને જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપની 
ભ્રમણકક્ામાં પણ ભભન્ન્તા છે. હબલ ટેસલસ્ોપ પકૃથવીની 
િપાટીથી લગભગ 570 km દૂર ્તેની કક્ામાં રહીને પકૃથવીની 
િર્તે ભ્રમણ કરે છે પરંતુ જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપ આ રી્તે 
ભ્રમણ કરરે નહીં. જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપને પકૃથવીની િપાટીથી 
લગભગ 15 લાખ km દૂર આવેલા લાગ્ાન્જીયન પોઈન 
(Lagrangian point) L2 પર મૂકવામાં આવરે અને ત્યાં 
્તરતું રહીને ્તે બ્હ્ાંિનું અવલોકન કરરે. સૂય્શ ્તરિથી જો્તાં 
લાગ્ાન્જીયન પોઈન L2 પકૃથવીની પાછળની ્તરિ આવેલ છે. 

L2 પર પહોંચયા બાદ િંપૂણ્શ રી્તે વવસ્તરેલા જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપના 
ઘટક અંગો

પકૃથવી પરથી પ્રક્ેવપ્ત થયા બાદ જમેિ વેબ ટેસલસ્ોપ 
લગભગ 30 ફદવિમાં પો્તાના ગ્ંતવય થિાન L2 પર પહોંચરે. 
યાનમાંથી અલગ પડ્ા બાદથી L2 સુધીની યાત્રા દરતમયાન 
જમેિ વેબના િન રેિ, એનેના, િોલર અરે, ્તેમજ પ્રાઇમરી 
અને િેકંિરી તમરર વગેરે જવેા દરેક ઘટક અંગો એક પછી 
એક રિમરઃ ધીમે-ધીમે ખૂલ્તા જરે. L2 પહોંચ્તા સુધીમાં 5 
મીટર વયાિના રોકેટમાં િંકોચી્ત થઈને િમાયે્ું જમેિ વેબ 
સપેિ ટેસલસ્ોપ વવસ્તરીને એક ટેનનિ કોટ્શ  જટેલા કદનું થરે 
અને ્તેને િોંપાયેલી કામગીરીની રરૂઆ્ત કરરે.

કકાગળનકા પ્ર્યોગ
-  વવષણુ લોહાર - પૂજા દેિાઈ 

કકાગળનો પુલ 

D
IY

કકાગળની પટ્ીનો પ્ર્યોગ

િાધનો : બે નોટબુક, કાગળ, પેધ્નિલ, માપપટ્ટી, કા્તર

પદ્ધતિ

• આકકૃત્તમાં દરયાવયા મુજબ બે નોટબુકને એકબીજાથી થોિા 
અ્ંતરે ગોઠવો.

• હવે એક નોટબુકના કાગળમાં 22 x 28 cm માપનો 
લંબચોરિ દોરી ્તેને કાપી લો અને બીજા કાગળ પર આ 
જ માપનું લંબચોરિ દોરી ્તેની Z આકારમાં ચાર વખ્ત 
ગિી કરો. 

• હવે પહેલા લંબચોરિ કાગળની િીધી પટ્ટી (22 x 28 cm)
ને બે નોટબુક વચ્ે ધારથી ગોઠવી પુલ બનાવો અને ્તેનું 
અવલોકન કરો. (જુઓ આકકૃત્ત 1)

• ત્યારબાદ Z આકારમાં ચાર વખ્ત ગિી કરેલા બીજા 
લંબચોરિ કાગળને બે નોટબુક વચ્ે ધારથી ગોઠવી પુલ 
બનાવો અને ્તેનું અવલોકન કરો.  (જુઓ આકકૃત્ત 2)

• વારાિર્તી બંને પુલ ઉપર પેધ્નિલ, રબર, કા્તર વગેરે જવેી 
વસતુઓ એક પછી એક મૂકવાનો પ્રયત્ન કરો. અવલોકન 
કરો, શું થાય છે?

અવલોકન : કાગળની િીધી પટ્ટીની િરખામણીમાં ગિી 
કરેલા કાગળની પટ્ટીનો પુલ વધુ સ્થિર અને મજબ્ૂત રહે છે. 
્તેની ઉપર જુદી જુદી વસતુઓ પણ મૂકી રકાય છે.

િારણ : ગિી કરેલો કાગળ િરળ્તાથી વળી જ્તો નથી. ્તે 
ઉપરાં્ત ગિી કરેલો કાગળ િમ્તલ કાગળની િરખામણીમાં 
વધુ વજન િીલી રકે છે.

જુદા જુદા પ્રકારના અને માપના કાગળ લઈને આ પ્રવકૃત્ત્ કરી 
જુઓ. કાગળનો િૌથી િારો પુલ કઈ રી્તે બનાવી રકો છો?

િાધનો : નોટબુકનું એક કાગળ, પેધ્નિલ, માપપટ્ટી 

પદ્ધતિ

• એક કાગળ લો. ્તેના ઉપર 5 x 13 cm માપનું લંબચોરિ 
દોરો અને ્તેને કાપી લો. 

• હવે આ લંબચોરિ કાગળની પટ્ટીને ્તમારા અંગૂઠા અને 
આંગળીથી પકિો અને પટ્ટીની ઉપર િંૂક મારો. શું થાય છે ્તે 
અવલોકન કરો. 

અવલોકન : કાગળની પટ્ટી ઉપરની ્તરિ ઉિરે.

િારણ : સ્થિર હવા કર્તાં ગત્તમાન હવામાં ઓછંુ દબાણ 
હોય છે. 

આ પ્રવકૃત્ત્ન ે અલગ અલગ માપના અન ે અલગ પ્રકારના 
કાગળથી કરી જુઓ અન ેમળ્તા પફરણામની િરખામણી કરો.

આકકૃત્ત 1 

આકકૃત્ત 2

પ્રાથતમક અરીિો 

નદ્્તીયક અરીિો વજૈ્ાનનક ઉપકરણો

સે્ટબબલાઈિેરન ફલેપ

એનેના 

િંદભ્શ : NASA

િોલર અરે સપેિરિાફ્ટ બિ 

િન રેિ (સૂય્શ 
ફકરણોથી બચાવતું 

આવરણ)

જમેિ વેબ સપેિ ટેસલસ્ોપ

પકૃથવીની 
ભ્રમણકક્ા

પકૃથવી

જમેિ વૅબની 
ભ્રમણકક્ા

ચરંિ

સૂય્બ 

L2
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ચરિવા્ત એ વા્તાવરણમાં જોવા મળતું એક ્તીવ્ર વમળ છે 
જનેી આિપાિ પવન પફરભ્રમણ કરે છે. ચરિવા્ત જુદી જુદી 
જગયાઓએ જોવા મળે છે, કેટલાંક જમીન પર ્તો કેટલાંક 
પાણી પર. બધામાં િમાન બાબ્ત એ છે કે ્તેઓ નીચા 
દબાણવાળા કેન્રિની આિપાિ િર્તાં ્તોિાનો હોય છે. 

િાયકલોન રબ્દ િાયકલોિ નામના ગ્ીક રબ્દ પરથી 
આપવામાં આવેલો છે જનેો અથ્શ ‘િાપનું ગૂંચળું’ એવો થાય છે.

ચરિવા્તને જુદા-જુદા થિળોએ જુદા-જુદા નામોથી બોલવામાં 
આવે છે. એટલાસનક મહાિાગર અને ઉત્ર-પૂવ્શ પેસિફિકમાં 
્તેને હફરકેન (Hurricane) કહેવામાં આવે છે. જો આ જ 
પ્રકારનું ચરિવા્ત ઉત્ર-પસશ્ચમ પેસિફિકમાં આવે ્તો ્તેને 
ટાયિૂન (Typhoon) કહે છે. ઓસે્્ટસલયન િમરુિમાં આવે ્તો 
્તેને વવલી-વવલી (Willy-Willy) ્તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 
ચરિવા્ત ઉત્ર ગોળાધ્શમાં ઘફિયાળની વવરુધિ ફદરામાં અને 
દઝક્ણ ગોળાધ્શમાં ઘફિયાળની ફદરામાં િર્તાં હોય છે.

ચરિવા્તના કેન્રિમાં નીચા દબાણવાળું ક્તે્ર આવે્ું હોય છે 
જનેે ચરિવા્તની આખં (eye) ્તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 
આખંની આિપાિ આખં ફદવાલ આવેલી હોય છે, જમેાં 
વધુ ઉંચાઈ સુધીની િપયાકાર િર્તી હવાની હાજરી હોય છે. 
આખં ફદવાલથી દૂર જ્તાં ફદવાલની િર્તે િપયાકાર વરિાદના 
પટ્ટા (spiral rain bands) હોય છે, જ્ાં ્તીવ્ર ગજ ્શના િાથે 
વવજળી અને ભારે વરિાદ (thunderstorm) જોવા મળે છે. 

સ્ચક્વાિની રસ્ચના

ચરિવા્ત રચાવા માટે પવનની યોગય ગત્ત અને ફદરા, હવામાંનો 
યોગય ભેજ હોવો જરૂરી છે ્તથા દફરયાની િપાટીનું ્તાપમાન 
26.5 0C થી ઉપર હોવું જરૂરી છે. 

ચરિવા્તની રચનામાં િમરુિ એક વરાળ એસન્જનના બોઈલરની 
જમે કાય્શ કરે છે. ્તે વા્તાવરણમાંથી ઉષમા ગ્હણ કરી પાણીને 
વરાળમાં િેરવે છે. આ વરાળ િરીથી વા્તાવરણમાં ઉષમા 
મુક્ત કરીને વરિાદના ટીપાં ્તરીકે પ્રવાહી સવરૂપમાં બદલાય 
છે. વા્તાવરણમાં મુક્ત થ્તી આ ઉષમા આિપાિની હવાને 
ગરમ કરે છે. આ ગરમ હવા ઉપર ્તરિ આગળ વધે છે, જનેાથી 
હવાના દબાણમાં ઘટાિો થાય છે. િરીથી વધુ હવા ચરિવા્તના 
મધયભાગમાં આવે છે અને આ ચરિનું પુનરાવ્ત્શન થાય છે. 
આ શ્રેણીબધિ ઘટનાઓ પૂરી થ્તા ખૂબજ નીચા દબાણવાળી 
રચના િજા્શય છે, જનેી િાથે ખૂબ જ િિપી પવન આિપાિ 
િરે છે. આ રી્તે ચરિવા્ત રચાય છે. ચરિવા્તના િજ ્શન માટે મુખ્ય 
ઊજા્શનો સ્ત્રો્ત િમરુિનું ગરમ પાણી છે. ્તેથી જ જ્ારે ચરિવા્ત 
જમીન અથવા ઠંિા મહાિાગર ્તરિ થિળાં્તર કરે છે ત્યારે 
્તે ્તેનો ઊજા્શનો સ્ત્રો્ત ખોઈ બેિે છે અને વવખેરાઈ જાય છે. 
્તદુપરાં્ત પ્રત્તકુળ પવનવાળા વવસ્તારમાં આગળ વધવાથી 
પણ ચરિવા્ત નબળું પિી રકે છે.

હહદ મહાિાગરમાં સ્ચક્વાિ શા માટે વારંવાર િર્્બય છે? 

8041 ફકલોમીટર લાંબો દફરયાફકનારો ધરાવ્તો ભાર્તીય 
ઉપખંિ ચરિવા્તને લીધે ખુબજ અિરગ્સ્ત વવસ્તારોમાંનો 
એક છે જ ેવવશ્વના કુલ ચરિવા્તોમાંના લગભગ 10% જટેલો 
છે. હવામાનરાસ્ત્રીઓ માટે બંગાળની ખાિીનો ઉત્ર ફકનારો 
પકૃથવીના કોઈપણ પ્રદેર કર્તાં વધુ આપત્ત્જનક પફરસ્થિત્ત 
િજા્શવા માટે િંવેદનરીલ છે. અહીં, ચરિવા્ત હવાના ઓછા 
દબાણને આભારી છે. હવામાન નનષણાં્તોના મ્તે, બંગાળની 
ખાિીનું ઊંચું ્તાપમાન ચરિવા્ત માટેનું મુખ્ય અને મજબ્ૂત 
કારણ છે.

ચરિવા્તને ્તેની પવનની ગત્તને અનુલક્ીને અલગ-અલગ 
વગ્શમાં વવભાસજ્ત કરવામાં આવેલ છે. 

વગ્બ પવનની ગતિ

સુપર િાયકલોનનક સ્ટોમ્શ >= 221 km/h 

એક્સ્્ટમલી િીવીયર 
િાયકલોનનક સ્ટોમ્શ

166-220 km/h

વેરી િીવીયર િાયકલોનનક સ્ટોમ્શ 118-165 km/h

િીવીયર િાયકલોનનક સ્ટોમ્શ 89-117 km/h

િાયકલોનનક સ્ટોમ્શ 63-88 km/h 

િીપ િીપ્રરેન 51-62 km/h

િીપ્રરેન 31-50 km/h

સ્ચક્વાિનું નામકરણ 

ચરિવા્તના નામકરણની પ્રથા વરયો પહેલા રરૂ થઇ હ્તી. 
્તેનો મુખ્ય ઉદે્ર ચરિવા્તની િિપી ઓળખ ્તથા ચ્ેતવણી 
િંદેરાઓ આપવા માટેનો હ્તો. િખં્યાઓ ્તથા ્તકનીકી 
ભારાના નામ કર્તાં આ નામ વધુ િરળ હોવાનું માનવામાં 
આવે છે. 

WMO (વરિ્શ  તમટીઓરોલોસજકલ ઓગગેનાઈિેરન)ના 
NMHS (નરેનલ તમટીઓરોલોસજકલ એન્િ હાઈિ્ોલોજીકલ 
િર્વિીિ)ના ચોક્કિ પ્રદેરના િભયો દ્ારા ચરિવા્તોના નામ 
સૂચવવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જ ે ્તે ઉષણકટીબંધીય 
ચરિવા્તની પ્રાદેઝરક િંથિાઓ દ્ારા ્તેમને વાર્રક/નદ્વાર્રક 
સ્તરોમાં મંજૂર કરવામાં આવે છે. 

એટલાસનક મહાિાગર ્તથા દઝક્ણ ગોળાધ્શમાં (ટહન્દ 
મહાિાગર અને દઝક્ણ પસિફિક) ચરિવા્તોને મૂળાક્રના 
રિમમાં નામ મળે છે ્તથા ્તેમાં નારી અને નર નામ વારાિર્તી 
રાખવામાં આવે છે.

જ્ારે ચરિવા્ત એવું ઘા્તક હોય કે ્તેનું નામ ભવવષયમાં અન્ય 
કોઈ ચરિવા્તને આપવું એ િંવેદનરીલ્તાના કારણોિર 
અયોગય હોય, ત્યારે જ ્તેના નામની સૂધચમાં િેરિાર થાય છે. 
જો આવું થાય ્તો WMO દ્ારા વાર્રક િતમત્તમાં સૂચીમાંથી 
્તે નામ બદલીને નવું પિંદ કરવામાં આવે છે. માંગખૂટ 
(Mangkhut) – 2018માં ફિસલપાઇનિમાં, ઈરમા (Irma) 
અને માફરયા (Maria) – 2017માં કેફરબબયામાં, હૈયાન 
(Haiyan) - 2018માં ફિસલપાઇનિમાં, િેન્િી (Sandy) – 
2012માં USAમાં, કેટફરના (Katrina) – 2005માં USAમાં 
વગેરે કુખ્યા્ત ચરિવા્તોના ઉદાહરણો છે.

ગુલાબ (Gulab) અને રાહીન (Shaheen) એ વર્શ 2021ના 
બે અનુરિતમક ઉષણકટીબંધીય ચરિવા્ત હ્તા જમેણે દઝક્ણ 
અને પસશ્ચમ એઝરયાને નોંધપાત્ર નુકિાન પહોંચાડું 
હતું. ગુલાબ ચરિવા્તે રરુઆ્તમાં ભાર્તને અિર કરી, 
જ્ારે રાહીન ચરિવા્તે પાફકસ્તાન, ઈરાન, ઓમાન અને 
િંયુક્ત આરબ-અમીરા્તને અિર કરી. બંગાળની ખાિી 
પર નીચા દબાણે ચરિવા્તી ્તોિાન રરૂ થયું. નીચા દબાણે 
રચાયે્ું આ ્તોિાન ચરિવા્તમાં િેરવા્તા, IMD (ઈબન્િયન 
તમટીઓરોલોસજકલ ફિપાટ્શમેન) એ ્તેને ગુલાબ નામ આપયું, 
જ ે ભાર્તના આંધ્રપ્રદેર પર આવયું. જમીન પાિે આવ્તા-
આવ્તા ્તે નબળું પડું, પરંતુ િરીથી પુનજી્શ વવ્ત થઈને પસશ્ચમ 
્તરિ આગળ વધીને ચરિવા્તમાં િેરવાયું, જનેે IMD એ રાહીન 
નામ આપયું. ઓમાનના અખા્તમાં પ્રવરે્તાની િાથે જ રાહીન 
ચરિવા્ત ધીરે-ધીરે મજબ્ુત બનતુ ગયું અને આખરે ્તે ઓમાન 
પર ત્રાટક્ું.

ચક્રિકાત - િૈજ્કાનનક સમજ

િૈજ્કાનનક કો્ય્ડકા 

- વીરા પંચાલ

1. ્તમારી પાિે િમાન વયાિ અને વજન ધરાવ્તા એકિરખા બે 
દિા છે. જો કે, એમાંનો એક દિો નક્કર છે અને બીજો પોલો 
છે. દિાને ટકોરા માયયા વગર કયો દિો નક્કર છે એ ્તમે કહી 
રકો?

2. એક દફરયાઈ જહાજ વવશ્વની મુિાિરી કરીને મૂળ થિાને પાછંુ 
આવે છે. શું ્તમે અનુમાન કરી રકો કે જહાજના કયા ભાગે 
મહત્મ અ્ંતર કાપયું હર?ે

- નનત્તન ત્તવાણે (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

વરિાદી પટ્ટા

ઘફિયાળની વવરુધિ 
ફદરામાં બાહ્પ્રવાહ ઉપર ચિ્તી 

હંૂિાળી હવા 

ઘફિયાળની ફદરામાં 
ચરિવા્તનું પફરભ્રમણ 

આખં 
ફદવાલ 

આખંમાં 
પ્રવરે્તી 

હવા

ચક્રવાતની રચના 
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 2. જહાજના ટોચના ભાગે મહત્મ અ્ંતર કાપયું હરે. પકૃથવીના કેન્રિથી જહાજની ટોચ સુધીનું અ્ંતર 
જહાજના અન્ય ભાગોની િરખામણીમાં િૌથી વધુ છે.

1. ઢોળાવવાળી િપાટીની ટોચ પરથી બન્ને દિાને મુક્ત રી્તે છોિો. જ ેદિો િપાટીના ્તળીયે પહેલા 
પહોંચરે ્તે નક્કર હરે. નક્કર દિાની જિતવની ચાકમાત્રા ઓછી હોય છે ્તેથી દિાને ગબિવા માટે 
ઓછી યાંવત્રક ઊજા્શ વપરાય છે અને આમ ્તે ઢાળવાળી િપાટીના ્તળીયે પોલા દિા કર્તાં પહેલા 
પહોંચે છે.

પાના નંબર 7 પરના વજૈ્ાનનક કોયિાના ઉકેલ

આ િામાષયકના લખેોમાં જણાવેલ વવચારો લખેકોના પો્તાના છે અને VASCSC ્તેની િાથે િહમ્ત હોય ્તે જરૂરી નથી.

ફિિેમબર  2 :  રાષટ્ીય પ્રદૂરણ નનવારણ ફદવિ
ફિિેમબર 4 : પૂણ્શ સૂય્શગ્હણ 
ફિિેમબર 4 : કે. એિ. ફરિશ્નન  જન્મજયંત્ત
ફિિેમબર 14 : રાષટ્ીય ઊજા્શ િંરક્ણ ફદવિ 
ફિિેમબર 22 : રાષટ્ીય ગણણ્ત ફદવિ
ફિિેમબર 22 : એિ. રામાનુજન જન્મજયંત્ત

ખગોળી્ય ઘટનકાઓ 

ઉજિણી

શબ્દ કો્ય્ડો
- રાઘવ પંડ્ા

COVID-19 વિજ્કાન જાગૃમત કકા્ય્યક્રમ 
- િૉ નમ્ર્તા દવે (અનુવાદ : ફદલેરી પટેલ)

- અવવક દાિગુપ્તા 

શૈક્ણણક રિવૃત્તિઓ માટેની રિરિદ અને મનોરંજક 
વેબિાઈટ્ટિ

ઈનરનેટના માધયમથી રૈક્ણણક વેબિાઈટ્ટિ દ્ારા મળ્તી 
વવવવધ વવરયોની માટહ્તીથી વવરય પ્રત્યેની અભભમુખ્તા અને 
િભાન્તા કેળવીને જ્ાન-િંવધ્શનની ફરિયા િરળ કરી રકાય 
છે. વવવવધ રૈક્ણણક જરૂફરયા્તોને પહોંચી વળવા માટે નીચે 
ઉલલખે કરેલ અત્ય્ંત િાધનિંપન્ન વેબિાઈટ્ટિનો ઉપયોગ 
બાળકોના ઘિ્તર માટે કરી રકાય. ્તેમાં વવરયોની વવરાળ 
શ્રેણીને આવરી લ્ેતો રૈક્ણણક િામગ્ી અને પ્રવકૃત્ત્ઓનો 
એટલો મોટો પ્રભાવરાળી િંગ્હ છે કે જ ેવવવવધ વય જૂથના 
બાળકોને િંપૂણ્શપણે પ્રવકૃત્ રાખરે. ઝરક્કો અને મા્તા-વપ્તા, 
બાળકોને આ રિપ્રદ પ્રવકૃત્ત્ઓ કરાવીને ્તેમની વવરય પ્રત્યેની 
અભભરૂધચ્તામાં વધારો કરી રકે છે.

વવજ્ાન અને પ્રોદ્ોત્ગકી વવભાગ (DST), ભાર્ત િરકારના 
િહયોગથી વવરિમ એ. િારાભાઇ કોમયુનનટી િાયનિ 
િેનર (VASCSC), અમદાવાદ દ્ારા ‘કોવવિ-19 વવજ્ાન 
જાગકૃત્ત કાય્શરિમ‘ યોજવામાં આવયો હ્તો. VASCSCએ 

ગુજરા્તના મહેિાણા, ભરુચ, અમદાવાદ, દાહોદ અને 
બનાિકાંઠા જીલલાના વવવવધ ્તા્ુકાની 52 રાળાઓમાં 
આ કાય્શરિમ કરીને 6500 થી વધુ વવદ્ાથગીઓ અને 
250 થી વધુ ઝરક્કોને ્તેનો લાભ આપયો હ્તો. .  
આ ્તાલીમનો ઉદે્શય િરકારી, ટ્સ્ટ અને પંચાય્તની 
રાળાઓમાં ભણ્તા અને રૈક્ણણક િાધન-િામગ્ીઓથી 
વંધચ્ત બાળકોને COVID-19 પાછળનું વવજ્ાન રીખવવાનો 
હ્તો. આ આઉટરીચ ઝરક્ણમાં સૂક્ષ્મજીવાણુઓ અને 
COVID-19ના વવવવધ પાિાઓ, જમે કે માસ્ પહેરવાની 
જરૂફરયા્ત, અ્ંતર જાળવવાની અગત્ય્તા, િાબુ અને 
પાણીથી વારંવાર હાથ ધોવા, રિીકરણ, હિ્શ  ઈમયુનનટી, 
િમુદાયમાં વવરાણુનો િેલાવો, રોગપ્રત્તકાર સ્કૃત્ત અને 

િંબંધધ્ત વધુ માટહ્તી પર ભાર મૂકવામાં આવયો હ્તો. 
આ ્તમામ બાબ્તોની િમજ હેન્િિ-ઓન પ્રવકૃત્ત્ઓ, 
નનદર્શનો અને પ્રદર્શનો દ્ારા આપવામાં આવી હ્તી. 
રાળાના બાળકો કે જઓે આ દેરનું ભવવષય છે, ્તેઓને જાગકૃ્ત 

કરવાની ખાિ જરૂર એટલા માટે હ્તી કે ્તેઓ સવચ્છ્તા અને 
આરોગય-રક્ાનું મૂલ્ય િમજીને આ પ્રથાને આપનાવે ્તથા ્તેને 
્તેમના ઘર અને િમુદાય સુધી પહોંચાિે.  COVID-19ને િંબંધધ્ત 
વૈજ્ાનનક પફરભારાઓ વવરે જાગકૃત્ત લાવવાથી અને વૈત્શ્વક 
રોગચાળા વવરે વૈજ્ાનનક િમજ આપવાથી વવદ્ાથગીઓમાં 
વૈજ્ાનનક સવભાવ કેળવાયો છે અને આત્મવવશ્વાિ વધયો છે. 
મોટાભાગની રાળાના આચાયયો, ઝરક્કો અને વવદ્ાથગીઓ 
માટે આ એક નવ્તર અને આવકારદાયક અનુભવ હ્તો. આ 
આઉટરીચ કાય્શરિમ દ્ારા માત્ર વવદ્ાથગીઓની જ નહીં, પરંત ુ
ઝરક્કોની પણ રોગચાળાને લગ્તી રંકાઓ અને િમસયાઓ 
દૂર થઈ. આ કાય્શરિમ માટે કરવામાં આવેલા પ્રયત્નોની ખૂબ 
પ્રિરંા પણ થઈ.

ફિિેમબર 4 : અમાિ/અમાવસયા. ચરંિની આ કળા 07:44 
UTC િમયે થરે.

ફિિેમબર 13, 14 : જમેીનીિ્ટ િ (Geminids) ઉલ્ાવરયા. 
ઘણા લોકો ્તેને આકારમાં થ્તી શ્રષેઠ ઉલ્ાવરયા માને છે, 
કારણ કે ્તે મહત્મ ્તીવ્ર્તાએ પ્રત્ત કલાકે લગભગ 120 
બહુરંગી ઉલ્ાની વરયા કરે છે. આ ઉલ્ાવરયા 3200 િૈથન 
(Phaethon) નામથી ઓળખા્તા સુક્ષ્મ પદાથ્શને કારણે 
ઉતપન્ન થાય છે, જનેી રોધ વર્શ 1982 માં થઈ હ્તી.

ફિિેમબર 19 : પૂનમ/પૂર્ણમા. થાળી જવેો, પૂણ્શ કળાએ 
ખીલેલો ચરંિ. ચરંિની આ કળા 04:37 UTC િમયે થરે.

ફિિેમબર 21 : ઝરયાળુ અયનકાળ. ઝરયાળુ અયનકાળ 
15:50 UTC િમયે થરે.

ફિિેમબર 21, 22 : ઉિગીિ્ટ િ (Ursids) ઉલ્ાવરયા. ્તેનો 

મૂળ ભાગ ટટલ ધૂમકેતુ િાથે િંકળાયેલ છે, જનેી રોધ વર્શ 
1790 માં થઈ હ્તી.

નોંધ : નક્ત્ર/્તારામંિળ એ ઉલ્ાવરયાનો કોઈ સ્ત્રો્ત નથી. 
દર્શકો કઈ ઉલ્ાવરયા જોઈ રહ્ા છે ્તેની િક્ત જાણ માટે 
જ ઉલ્ાવરયાને ્તારામંિળનું નામ આપવામાં આવેલ છે.  

IST (Indian Standard Time – ઈબન્િયન સ્ટાન્િિ્શ  ટાઈમ ) 
= UTC (Universal Time Coordinated - કોઓિડીનેટેિ 
યુનનવિ્શલ ટાઈમ) + 05:30

શૈક્ષણણક િેબ લીંસિ
- રુબુલ બોરા

http://www.kidswebindia.com/
https://alison.com/
https://www.instructables.com/
http://www.dimdima.com/
https://www.edhelper.com/

કો્ય્ડકાનકા ઉકેલ
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જવાબ :      
આડી ચાવી      
(1) િુગ (2) પોટેઝરયમ (3) ધજા (4) એટો (5) નનષ્કીય (6) રંગક (7) પલેગ (8) કાટ (9) કાન

જવાબ :       

ઊભી ચાવી      
(10) િુિુત્ીયધમની (11) નાયલોન (12) ટેક્ોનનકપલેટ (13) મજા 

આિી સ્ચાવી
1. યીસ્ટનો િમાવરે કયા કુળમાં થાય છે? (2)
2. કયું ્તતવ હવાની હાજરીમાં િળગી ઉઠે છે? (5)
3. મંફદરના ઝરખર ઉપરથી શકૃંગ અને ગ્ત્શ ્તરંગ રિશયમાન 
ઉપજાવ્તી વસતુ. (2)
4. 1018 િેકન્િ એટલે. (2)
5. આવ્ત્શિાફરણીના અંત્તમ જૂથના ્તતવોનો સવભાવ. (3.5)
6. ગળી, રાહી એ રેના ઉદાહરણ છે? (3)
7. ઉંદરના માધયમથી િેલાયેલો રોગચાળો. (2)
8. રરીરનું િતંુલન જાળવવામાં ઉપયોગી. (2)
9. આયન્શ ઓસિાઈિનું બીજુ ંનામ. (2)

ઊભી સ્ચાવી
10. ઓક્સિજનવવટહન રુધધરને િેિિાં સુધી લઈ જનાર. (7)
11. પોસલમરનું એક ઉદાહરણ. (4)
12. ભૂગભ્શમાં કોની વચ્ેની અથિામણથી ભૂકંપ િજા્શય? (7)
13. રિોિવિ્શ  રમવાની આવે ---------------. (2)
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