సైన్స్ ఎక్స్ప్రెస్ వాతావరణ చరయ ప్ెతయయకము
ఴైన్సస ఎక్స్పసరెస్ ఒక వినాత్న ముఫల్
ై ెదయశనతో కూడిన 16 బోగీలు కయౌగిన AC యపైలు, ఴైన్సస & టెక్స్నలజి లఖ (DST)
క్స్ొయకు బాయతీమ యపల
ై వే లఖ కషట మ్ దద తిలో తుయిమించాయు. ఈ వినాత్న ముఫల్
ై ఎక్స్ొసరనఽ అక్స్టటఫర్ 2007 న DST చే తృెయింతించఫడి
భయిము అటినఽిండి విలేష సిందనతో 473 తృెింతాలలో ెమాణించి, సగటున 3-4 యోజులు గడుుత్ూ భయిము ఇటివయకు,
1650 ెదయశన దినాలు, 1.60 క్స్టటల

(1.60 మియౌమన్స) కింటే అదికింగ ెజలు, ెభుఖింగ విదాాయుధలు

ఉతృధ్ాాములు

దీతుతు సిందయిశించాయు. దీతు వలన “ఴన్స
ై స యపల
ై ు” అతిపదద దన
ై , తృొ డఱన
ై ముఫైల్ విజఞాన ెదయశన గ బాయత్దేశింలో ెమాణించి, త్న
భేలకొలు నఽిండి లు యిక్స్యుులు నలక్స్ొయౌప, 6 సయుల యౌభాొ ఫుక్ యిక్స్యుులు నలక్స్ొయౌింది.
విజమవింత్ింగ 8 సయుల బాయత్దేశ యాటన అనింత్యిం, ఴైన్సస యపల
ై ు ఱతావయణ భాయు(CLIMATE CHANGE) అింశింపై
ునః న

బాయతీమ యపైలు టాటలపై “ విజఞాన యపల
ై ు ఱతావయణ చయా ెతేాకభు ” (SECAS) గ ెమాణసఽతింది. ఇది ఒక ెతాే క

చొయవ కయౌగి ఴన్స
ై స & టెక్స్నలజి లఖ, యావయణ, అటవీ & ఱతావయణ భాయు (MOEFCC) భింతిెింత్ే లఖ భయిము యపల
ై వే భింతిెత్ే
లఖ, బాయత్ సయొయు, సహక్స్యిం తో నడుఫడుత్ ింది.
15 అక్స్టటఫర్ 2015 న డియ్ల సఫ్ద యజింగ్ యపల
ై వే ఴటటషన్స నఽిండి డా. హయష వయధన్స, గౌ,, భింతిెవయుాలు ఴన్స
ై స & టెక్స్నలజి భయిము
ఎర్త ఴైన్సస ; శ్రీ. సఽయేశ్ ెబాకర్ ెబు, గౌ,, యపల
ై వే భింతిెవయుాలు ; శ్రీ.

, గౌ,, భింతిెవయుాలు యావయణ, అటవీ,

ఱతావయణ భాయు భయిము లువుయు ెభుఖఽలు భయిము అతిధఽల సభక్షింలో SECAS కు చచజపిండా ఊడిం జయిగిింది.
SECAS త్న నవీన దశలో, 7 నలలలో, 20 యష్టటాలలో, 64 తృెింతాలలో, కయౌప 19,000 km బాయత్దేశింలో
ెమాతుించడాతుక్స్ి

యౌఖించఫడిింది. ఈ కరాత్మక ెదయశన సింఘింలోతు /సభాజింలోతు లు వయాలనఽ, భుఖాింగ

విదాధాయుధలనఽ చత్
ై నాయచడాతుక్స్ి, ఱతావయణ భాయుతో త్లడుటకు అనఽసయణ భయిము ఉశభను దద త్ లు ఎలా
ఉయోగడునఽ, అనే అింలలనఽ తయౌమయచఽనఽ.
ఱతావయణ భాయు అనఽనది యావయణు

, సమీ భయిము సఽదీయా క్స్లభులకు ెబావిం చాుత్ ింది. ఆహాయ

ఉత్తిత తు కుింటు యిచే ఱతావయణ నభూనాల ఫదియ్ల నఽిండి, విత్త నఽ పించే అతివిళట క్స్ి క్స్యణభైన సభుదె త్లు పయుగుదల,
ఱతావయణ భాయు ెబాఱలు క్స్ేవలిం దయితిప
ె ైనే క్స్క అూయేభన
ై యిధ్ితు కయౌగి పటద భయిము అటట డుగు వయాల ెజలపై తీవెింగ
ెబావిం చాుత్ ింది, అమనటిక్స్ి ఱతావయణ భాయుపై భయిము దాతు ెబాఱలపై భనకు గల అవగహన అతి సేలభు.

2015, ఱతావయణ భాయు కు ఒక తుయణ మాత్మక సింవససయిం, 190 దేలల నేత్లతో తృాయిస్ నగయింలో కలఴ చయిచించి ఒక
అనఽచిత్భన
ై ఒిందిం క్స్ొయకు 21 వ తృయీటల సభాఱేశింలో (COP-21) నఽిండి 1992 UNFCCC (UNITED NATIONS
FRAMEWORK CONVENTON ON CLIMATE CHANGE) భయిము 11 ఴషన్స లో తృయీటల సభాఱేశింలో (CMP-11), 1997 క్స్టాటో
తృర ె టోక్స్ల్ గూయిచ చయిచించడభింై ది. దీతుక్స్ొయకు ఴన్స
ై స ఎక్స్పసరెస్ నఽ, ునః తుయిమించి ఱతావయణ భాయు పై అవగహన పింతృొ ిందిించే దిశగ,

గభతుించిన భయిము జయగఫో మే ెబాఱలు, భయిము కలుగు లు ెబాఱల గుయిించి తయౌమయచటభన
ై ది. ఇిందఽూయేభు 3
దశలలో ఴన్స
ై స ఎక్స్పసరెస్ నఽ DST & MOEFCC మిశీభింగ నడుఫడి బాయత్దేశు విలలభన
ై జీవవఱైవిదాభునఽ చాపించఫడినది.
ఇిందఽవలన ఱతావయణ భాయు అనే అింశింకు భాయుచట వలన బాయత్దేశిం క్స్క ిధ్ీే యొకొ జీవఱవి
ై ధాభు ఏ విధింగ నషట తృర త్ ిందో
తలుుటకు ఈ ఱేదిక సఫఫుగ తోచఽనఽ.
SECAS యొకొ 16 బోగీలలో, 8 బోగీలనఽ CENTRE FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (CEE), MOEFCC
ల త్యుున తుయిమించి, ఈ విషమాలనఽ క్స్ేవలిం వివయలకు భాత్ెభే క్స్కుిండా క్స్ేస్ సట డీస్ భయిము ఱతావయణ చయాకు సింఫిందిించిన
లు వివయలు, ఱటి యొకొ విజఞానభు, ెబాఱలు, అనఽసయణ క్స్యాలు, ఉశభన సాచీలు భయిము చేటిటన తృలఴ఼ లు, వీటి
వలన ఈ విషమాలనఽ అయథ ించేసఽక్స్టవడిం విధ్ాాయుదలక్స్ే క్స్క సభానఽాలకు కూడా వీలుడుత్ ింది.
ఈ విలలభైన అింశింనఽ ఒక్స్ొొక ెదయశన బోగీలలో ఈ క్స్ిింది విధింగ తలుఫడుత్ ింది.
బోగి-1: ఱతావయణ చయా ెతేాకభు—ఱతావయణభునఽ ఒక ఴసటమ్ లాగ అయధ ిం చేసఽక్స్ొనఽట, హయిత్ గిహ ెబావభు భయిము ెసత ఽత్
భాయు ఱతావయణింలో భతుళ క్స్యాకలాతృల వలన జయుగుత్ ిందో , ఱటిక్స్ి గల క్స్యణాలకు సింఫిందిించిన భుఖా వివయలు
ఇవేఫడిింది.
బోగి-2: ఱతావయణ భాయు ెబాఱలు- ఉష్టరణ గీత్ ఎలా పయుగుత్ ిందో , వయష యుత్ వులో భాయులు, సభుదెు తూటి పయుగుదలనఽ
గుయితించడింలో, భుఖా విబాగల ైన తూయు, వావసమిం, అడవులు భయిము జీవఱవి
ై ధాిం, భతుళ ఆయోగాిం భయిము ఱటి ెబాఱలనఽ
త్గిాించఽ భాయాలు.
బోగి-3&4: అనఽసయణ అింలలు భయిము దన
ై ిందిన జీవనింలో ఉదాహయణలు, అనఽసయణ విధ్ానాలు భయిము ఫ఼ల్ు లో జయిగిన కథలు.
టట ణ భయిము గీమీణ విధ్ానింలో అనఽసయణ అవక్స్లలు భయిము బాయత్ చేటట నఽనన అనఽసయణ విధ్ానాలు.
బోగి-5&6: ఉశభనభు: ఉదాహయణలతో కూడిన తుయేచనభు భయిము అింలలు, సింత్ లత్నఽ ునఃతుయిమించటింపై ఒతిత డి,
ఇింకుడు(SINK)నఽ పింతృొ ిందిించఽట భయిము ునః తుయిమించదగిన శక్స్ిత టెక్స్నలజి లనఽ ఉయోగిించి ఉదాాయలనఽ త్గిాించఽట. ఇిండిమా
చేటుటత్ నన లు విధ్ానాలు భయిము క్స్యబన్స నఽ త్గిాించఽ విధ్ానాలు & ునఃతుయిమించ దగిన శక్స్ిత పూట్ పెింటున పించఽటకు లక్ష్యాలు.
బోగి-7: ఱతావయణ భాయు పై అింత్యజతీమ ఒిందాలు – UNFCCC, IPCC భయిము అింత్యజతీమ యింగ ఒుకునన క్స్యాలు
భయిము లక్ష్యాలు. సభత్నఽ విుయ్కయిించఽట భయిము ఒకటెైన భయిము ఱేయేేయు కయత ఱాలు, క్స్టాటో తృర ె టోక్స్ల్ భయిము భుఖా COP
సదసఽసల యొకొ పయౌతాలు, ము…
బోగి-8: హాాిండ్ పెింట్(HAND PRINT) : సాొల్, యోడ్ భయిము ఆఫ఼సఽలలో ెతి వాక్స్ిత ఏఏ అింలలు చేమవచోచ భయిము జీవనలయౌ
ై
ఎననకలతో ఒక భుఖా విషమభన
ై హాాిండ్ పెింటున పించఽట భయిము పూట్ పెింటున త్గిాించఽటపై దిళట.

బోగి-9 & 10: ఫయో టెక్స్నలజి విబాగభు (DBT) : బాయత్ సయొర్ దాేయ ఉించఫడిన ెదయశన, జీవ-సిందల క్స్ొయకు ఫయో
టెక్స్నలజి, ెకితి సింయక్షణ భయిము యసమన ఈక్స్టలాజి(CHEMICAL ECOLOGY) భయిము బాయత్ యిలోదన భయిము ఫయో
టెక్స్నలజి విబాగ అతేవిదిధ క్స్ొయకు చేటిటన అింలలు.
బోగి-11: నేషనల్ ఇనననఱేషన్స తౄ ిండేషన్స (NIF) : NIF దాేయ గుయితించిన ఆవిషొయణలు ెదయశనలో ఉించఽట, సభానా భనఽష ాలు
భయిము వినాత్న తృొ ె జపకటుల దాేయ ఔగపమింటెడ్ యిమాయౌటీ (AUGMENTED REALITY) టెక్స్ినకల నఽ ెదయశనలో ఉించఽట. ఴన్స
ై స &
టెక్స్నలజి విబాగింలో ఆవిషొయణలు , ఴన్స
ై స ఎడుాక్స్ేషన్స, DST సొలయిషప్ లు & ఴ఼ొమ్ లు, ఴన్స
ై స & టెక్స్నలజి లో క్స్పయీర్ ము... అింలలు
ెదయిశించఫడిింది.
బోగి -12 : త్యగతి 4 భయిము అింత్కు క్స్ిీింది విధ్ాాయుధలకు, ఆహాలదకయభన
ై క్స్యాలు, విజఞాన లసత భ
ర ు, ల కొలు భయిము యావయణాతుక్స్ి
సింఫిందిించిన ఆటలు భయిము జిల్స క్స్ొయకు క్స్ిడ్స జోన్స తుయిమించఫడిింది.
బోగి-13: త్యగతి 5 నఽిండి 10 లకు యిలోదనలకు భయిము యావయణ విజఞాన భయిము ల కొలు అింలలతో కూడిన క్స్యాలనఽ అయథ ిం
చేసఽక్స్ొనఽట భయిము ఆహాలద యూింలో జోయ్ ఆఫ్ ఴన్స
ై స(JOY OF SCIENCE) హాిండ్స ఆన్స లాాబ్ (HANDS ON LAB) ఏయయచట
భైనది. టీచయల నఽ ఓయిమింట్ చేముటకు టెతు
ైర ింగ్ సదఽతృమిం కలదఽ.
SECAS ెమాణించఽ చోటున, వమసఽసకు అనఽగుణింగ, సిందయశకులనఽ ఉతేత జిత్ లనఽ చేముటకు లు క్స్యాల దాేయ దాతు
అింలలనఽ ునః ెఱశ
ే పటట టభైింది. ఉతేత జకయభైన భయిము ఎదఽయు చాడదగిన దాయ ెదేలల(OUT REACH) తృర ె గీమ్ లనఽ
సభానా తృఠలలలో/సింసథ లలో తుయేవించటిం భయిము యపైలవే తృలట్ తౄమ్ లపై క్స్యాలు. దీతుక్స్ి తోడు తృఠలలకు భయిము
సిందయశకుల క్స్ొయకు విషమ యిజా ఞనిం గల టేక్-ఎఱే వసఽతవులనఽ ఉించటిం జయిగిింది.
DST, ఈ SECAS అింలతున బాయత్దేశభున ెదయిశించఽటకు వికీమ్ ఏ సయబామ కభూాతుటి ఴన్స
ై స ఴింటర్ (VASCSC),
అహమదాఫాద్ కు అగిించటభైనది. VASCSC యొకొ టీమ్ లో అయుహల ైన, టెతు
ైర ింగ్ గల భయిము మిక్స్ిొయౌ ఉసఽసకత్ గల ఴన్స
ై స
కభూాతుక్స్ేటర్ లు, యపల
ై ు తో తృటు ెమాణసా
త , ెదయశన నఽ విశదీకయిసత ా, ెశనలకు జఱఫుయౌసా
త , సిందయశకుల ెయోజనాయదిం
భయిము వివిధ క్స్యాలనఽ తుయేవసతయు.
ఈ ెదయశన భుఖాింగ విధ్ాాయుథలు, అధ్ాాకులకు ఉించటిం జయిగిింది. లు వివయల క్స్ొయకు ఱబ్ ఴట్
ై www.sciencexpress.in నఽ
సిందయిశించగలయు.
ఈ ెదయశన సిందయిశించఽట భయిము ెశనలు, జఱఫుల క్స్ొయకు, మీయు ఈ భల్
ై sciencexpress@gmail.com నఽ లవదా
09428405407 యపైలు యొకొ టీమ్ నఽ సింెదిించవచఽచ.
సింఫింధ్ిత్ డితృయపటమింటల కు, మీడిమా, సింసథ లు భయిము ెతిఒకొయు, ఎవయపత
ై ే ఈ టాటలపై ెదయశననఽ సిందయశకుల దయశనిం క్స్ొయకు
సహామడాుయో ఱయిందయిక్స్ి టీమ్ SECAS కిత్జా త్ తలుుత్ ింది.

గమనిక :
-

ఈ ెదయశన ెతి ఒకొయిది.

-

ెదయశన వీక్ష్ిించఽటకు ఏ విధభైన ెఱేశ ఫ఼జు లవదఽ.

-

ఈ క్స్ిింది వసఽతవులు ఴైన్సస ఎక్స్పసరెస్ ెదయశన మిందఽ తుళటదభు
ముఫల్
ై , క్స్పభయలు, ఫాాగ్ లు, అగిా పటేటలు, ఴగయపట్ లు, తెడీలు, తృొ గకు, ఱటర్ ఫాటిలల ు, ఏ విధభన
ై దాెవణాలు భయిము
మెటువింటి దఽనైన వసఽతవులు.

-

సథ లిం : మీ ఴటీ నిందఽ గల సటతుక యపైలవే ఴటటషన్స.

-

సభమిం : 10:00 A.M నఽిండి 5:00 P.M

-

మీ సమీ సథ లింలో యపల
ై ు ఆగు తేదల
ీ క్స్ొయకు SHEDULE నఽ చాడగలయు.

