
 

 

DHSI પ્રોજોક્ટ  

(વિષય : DHSI-206) 

 

 

પ્રોજોક્ટ (ઇન્ટર્નશીપ)  

મરટોર્ી મરર્નદર્શિકર  



વિદ્યરર્થીઓરો મરટોર્ી સુચર્રઓરો : 

1) વિદ્યાર્થીએે સમેેસ્ટર-1 માાંર્થી કાેઇપણ એેક વિષય પર એને સેમેસ્ટર-2 માાંર્થી કાઇેપણ એેક વિષય પર એેમ 2 

સત્રના 2 એલગ-એલગ વિષય પર પ્ાેજકે્ટ બનાિિાનાે રહેશે. 

2) બાંને વિષયમાાં વિષય દીઠ એાછેા માાં એાેછા 30 પેજનાે રીપારે્ટ હાેિાે જરૂરી છે. 

3) બાંને વિષયમાાં પ્ાેજકે્ટ એલગ-એલગ ફાઈલમાાં હાર્થર્થી લખીને બનાિિાના રહેશે. જરૂર જણાય ત્ાાં ફાેર્ાેગ્રાફ 

એને એાકૃવિએાે સામેલ કરિાની રહેશે. 

4) બાંને વિષયના રીપારે્ટ િૈયાર ર્થઇ જાય પછી િેની એેક એારેીજીનલ કાેપી એને બીજી ઝેરાેક્ષ કાેપી નીકાળિી. 

જમેાાં Internal Viva સમયે ઝેરાેક્ષ કાેપી એને External Viva સમયે એારેીજીનલ કાેપી જમા કરાિિી.  

5) પ્ાેજકે્ટ રીપાેર્ટ મારે્ પસાંદ કરિાના વિષયાે નીચે મજુબ છે.  

 

DHSI પ્રોજોક્ટ (DHSI-206) 

❖ સોમોસ્ટર-1 

(1) ધ્વનર્ પ્દૂષણ : DHSI -104 પયરનિરણીય સ્વચ્છતર (વિભરર્-2) 

 ધ્વનન પ્દૂષણનાે પરરચય 

 ઘાોંઘાર્ પ્દૂષણના સ્ાેિાે 

 એિાજ પ્દૂષણના મુખ્ય કારણાે 

 ધ્વનન પ્દૂષણની નુકશાનકારક એસરાે 

 ધ્વનન પ્દૂષણની પયાવિરણીય એસરાે 

 એિાજ પ્દૂષણને નનયાંવત્રિ કરિા મારે્ના નનિારક પગલાાંએાે 

 એિાજ પ્દૂષણને રાેકિાના માગટદશટક સૂચનાે 

(2) િરય ુપ્દૂષણ : DHSI-104 પયરનિરણીય સ્વચ્છતર (વિભરર્-1) 

 િાયુ પ્દૂષણનાે પરરચય 

 િાયુ પ્દૂષકાેના પ્કારાે 

 હિાનુાં બાંધારણ એને રચના 

 િાયુ પ્દૂષણના ન્ાેિ 

 િાયુ પ્દૂષણના કારણાે 



 એારાેગ્ય પર ર્થિી િાયુ પ્દૂષણની એસરાે 

 િાયુ પ્દૂષણ મારે્ના નનિારક પગલાાંએાે 

 િાયુ નનયાંત્રણની પદ્ધવિએાે 

 ગ્લાેબલ િાૉર્મિંગ એને િેનાે પ્ભાિ 

 હિા (િાયુ) શુનદ્ધકરણની િકનીકાે (પદ્ધવિએાે) 

 હિાની જીિાણુાં નાશકરિયા 

(3) ઘરમરાં સ્વચ્છતરર્ુાં ધરોરણ ઓર્ો વ્યરિસરવયક ઓરરરોગ્ય : DHSI-103 મરર્િ ઓરરરોગ્ય (વિભરર્-1 ઓર્ો 2) 

 સ્વસ્થ હાઉસસિંગના સામાન્ય સસદ્ધાાંિાે 

 ઘરની સ્વચ્છિા 

 ઘરના બાંધારણ મારે્ સ્વચ્છિા ધાેરણ 

 ઘરમાાં ખાેરાકની સ્વચ્છિા 

 િાંદુરસ્િ ઘર મારે્ સ્પષ્ટીકરણ 

 મેળા િર્થા િહેિારાેમાાં સ્વચ્છિા વ્યિસ્થાપન 

 માનિ મેળા મારે્ સાંકળાયેલ સનેેર્રી સમસ્યાએાે એને િેનાે રે્મ્પરરી નનકાલ 

 સમુદાયના કચરાનાે નનકાલ એને રાેગચાળાે ફાર્ી નીકળિાે એર્કાિિાે 

 વ્યિસાવયક એારાેગ્યનાે પરરચય 

 વ્યાિસાવયક રાેગાે 

 કાયટસ્થળ પર સલામિી એને એારાેગ્યનુાં મહત્ત્વ 

 એારાેગ્ય સલામિીમાાં એેમ્પ્ાેયરની ભૂર્મકા 

 એારાેગ્ય એને સલામિ કાયટિમ મારે્ ટે્રડ યુનનયનનાે 

 કામદારાેની એારાેગ્ય સુરક્ષા મારે્નાાં પગલાાં 

 વ્યાિસાવયક રાેગ નનિારણ 

 કમટચારીએાેના લાભ મારે્ની જેાગિાઈએાે 

 ભારિમાાં વ્યાિસાવયક એારાેગ્યની સમીક્ષા 

  



❖ સોમોસ્ટર-2 

(1) સાંક્રવમત રરોર્રો : જળ પ્દૂષણ : ર્ટરર્ર પરણીર્રો નર્કરલ ઓર્ો પ્િરહી કચરરો તોમજ ઘર્ કચરરર્રો નર્કરલ 

 કાેવિડ-૧૯ 

 બડટફ્લૂ 

 સ્વાઈન ફ્લ ૂ

 એેઈડ્સ 

o મહામારીનાે એર્થટ 

o સાંિર્મિ રાેગનાે પરરચય 

o માનિ રાેગ પર ર્થિી પયાટિરણીય એસરાે 

o રાેગનાે પરરચય 

o લક્ષણાે 

o ફેલાિાે એને કારણાે 

o સાિચેિી એને કારણાે 

o કાેવિડ-૧૯નાે રે્સ્ટ 

 RTPCR 

 RDT (Rapid Antigen Tests) 

o કાેરાેના િેક્સિન 

▪ કાેવિ નશલ્ડ 

▪ કાેિેરકસન 

▪ સ્યુિનનક-િી 

▪ ફાઈઝર 

o કાેવિડ-૧૯ની એસરાે 

o રાેગનુાં નનદાન એને નનિારણ (રાેકર્થામ) 

(2) ઓસાંક્રવમત રરોર્રો 

 હૃદય રાેગ 

 કેન્સર 

 ડાયાસબર્ીસ 

 એાંધત્વ 



 માનસસક રાેગાે 

 રાેગનાે પરરચય 

 હૃદયરાેગના પ્કારાે 

 હૃદયરાેગના લક્ષણાે 

 હૃદયરાેગના કારણાે 

 સારિાર એને નનિારણ 

 માગદશટક સૂચનાે 

(3) પ્રર્થવમક સરરિરર 

 પ્ાર્થર્મક સારિારનાે પરરચય 

 પ્ાર્થર્મક સારિારના સાેનેરી નનયમાે 

 પ્ાર્થર્મક સારિારના સસદ્ધાાંિાે 

 મૂળભૂિ સહાય બાેિ 

 ડે્રસસિંગ એને પાયાના પ્કારાે 

 વિવિધ પરરસ્થસ્થવિએાેમાાં પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o લાેહી પડિુાં રાેકિા મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o શ્વસનમાગટમાાં એિરાેધ મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o જાનિરના કરડિા પર મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o દાજિા ઉપર મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o હૃદય હુમલા િખિે મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o ડુબી જિા ઉપર મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o િીજળીના ઝર્કા ઉપર મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o નાક, માેઢા એને કાનમાાં રક્તસ્ાિ િખિે સારિાર 

o એસ્થસ્થભાંગ, સાાંધામાાંર્થી ઉિરિા પર મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

o ઝેરી એસર દૂર કરિા મારે્ની મારે્ની પ્ાર્થર્મક સારિાર 

(4) રરોર્પ્વતકરરક શક્તિ 

(5) ઓરરરોગ્ય ર્શક્ષણ 


