
ઉત્તરાયણમાં આપણી મજા પક્ીઓ માટે 
સજા ન બની જાય તે માટે કેટલાક નનયમો 
અને સાવચેતી રાખવી અતયંત જરૂરી છે.   
લોકોને પણ આ નવશે જાગૃત કરતા રહો. 
} ડૉ નસદ્ાર્થ ઠાકર, પ્ોફેસર, સહજાનંદ કોલેજthursday, 12.01.2017
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પોટ્્થગીઝ સારે IIT-Gn 
જોઈનટ ડરસચ્થ વક્ક હાર ધરશે
પોર્ટુગીઝના સાયનસ, રેકનોલોજી અને હાયર 
એજયયુ. મિમનસરરે IITની િયુલાકાત લીધી
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વાઈબ્રન્ટ સમી્ટમાં હાલ ગુજરાતમાં 
આર્થિક ક્ષેત્રની સા્ષે એજ્ુકેશનમાં 
પણ રવરવધ ્ુરનવરસથિ્ટીઓ રસ 
દાખવી રહી છે ત્ારષે ગઈકાલષે 
ઈનનડિ્ન ઈનન્્ટટ્ુ્ટ અૉફ 
્ટેકનોલોજી (આઈઆઈ્ટી) 
ગાંધીનગર ખાતષે ્ુરોપી્ન કનટ્ી 
પો્ટ્થિગીઝના ્ટેકનોલોજી,સા્નસ 
અનષે હા્ર એજ્ુકેશન રમની્્ટર 
મષેનુલ હે્ટરષે મુલાકાત લઈનષે રશક્ણ 
ક્ષેત્રષે આઈઆઈ્ટી સા્ષે હા્ 
રમલાવીનષે જોઈન્ટ રરસરથિ વક્ક અંગષે 
્વીકૃરત આપી હતી.

પો્ટ્થિગીઝ રમની્્ટરષે આઈઆઈ્ટી 
સા્ષે મળીનષે ્્ટ્ડિન્ટસ એકસરષેનજ 
પ્ોગ્ામ, ફેકલ્ટી એકસરષેનજ 
પ્ોગ્ામ, રરસરથિ વક્ક,જોઈન્ટ રરસરથિ 
વક્ક અનષે ્ટેકનોલોજી એકસરષેનજ 
જષેવા રવરવધ મુદ્ાઓ પર સા્ષે કામ 
કરવાની સહમતી આપી હતી.

આઈઆઈ્ટી હવષે પો્ટ્થિગીઝ સા્ષે 
મળીનષે ્ુરોપી્ન દષેશોમાં ્તા 
્ટેકનોલોજીકલ ઈનોવષેશન રવશષે 
મારહતી અનષે નોલષેજ શષેરરંગ કરશષે,

આ અંગષે જણાવતા આઈઆઈ્ટી 
પ્ોફેસર પષેડિરો પોમ્ોએ કહું 
કે, ‘પો્ટ્થિગીઝ ડિેરલગષેશન સા્ષે 
આઈઆઈ્ટીની ઘણા શૈક્રણક 
મુદ્ાઓ પર રરાથિના ્ઈ. ભરવષ્માં 
આ આઈઆઈ્ટી ્્ટ્ડિન્ટસ પો્ટ્થિગીઝ 
જઈનષે ત્ાની ્ટેકનોલોજી અનષે 
રરસરથિના ક્ષેત્રષે ્ુરોપી્ન કનટ્ીમાં 
રાલી રહેલા નવા સંશોધનો પર 
કામ કરશષે.’

બાળકોની સાયનનટડફક 
એનબલીટી વધારવા 
ઈનોવેશન એવોડ્ટ
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કાઉનનસલ ઓફ સા્નન્ટરફક એનડિ ઈનડિ્ટ્ીઅલ 
રરસરથિ (સીએસઆઈઆર) ્કકૂલના ્્ટ્ડિન્ટસની 
સા્નન્ટરફક એર્લી્ટીનષે વધારવા મા્ટે એવોડિ્ડની 
શરૂઆત કરવા જઈ રહું છે. આ અંતગથિત 
સીએસઆઈઆર ઈનોવષેશન એવોડિ્ડ-2017 
્ોજાશષે. આ એવોડિ્ડ મષેળવવા માંગતા ્્ટ્ડિન્ટસએ 
પોતાનો ઈનોવષેર્ટવ આઈરડિ્ાનષે 5 હજાર શબદોમાં 
લખીનષે ્કકુલમાં સ્રમ્ટ કરાવવાનો રહેશષે. 
સીએસઆઈઆર ઈનોવષેશન એવોડિ્ડ મા્ટે 18 વરથિ્ી 
ઓછી ઉંમરના કોઈ પણ ્્ટ્ડિન્ટસ એપલા્ કરી શકે 
છે. એક ્્ટ્ડિન્ટસએ માત્ર એક જ ઈનોવષેશન એવોડિ્ડ 
મા્ટે મોકલવાનું રહેશષે. આની મા્ટે એનપલકેશન 
જમા કરવાની તારીખ 31 મારથિ નક્ી કરાઈ છે. 
સીએસઆઈઆર ઈનોવષેશન એવોડિ્ડની ઓનલાઈન 
એનપલકેશન ્્ટ્ડિન્ટસ ciasc.ipu@niscair.res.
in આઈડિી પર મષેઈલ કરી શકે છે. ઈનોવષેશન એવોડિ્ડ 
મષેળવનાર પ્્મ રવજષેતાનષે 2 લાખ રોકડિ પુર્કાર 
અનષે રશલડિ મળશષે.

31 િારટુ પહેલાં 5 હજાર શબ્ોિાં 
ઈનોવેશન લખી િોકલવાનયું રહેશે

ANCHOR 100 વોલેનનટયસ્થ 11 ડડસેમબરરી અમદાવાદની જુદી-જુદી સકકૂલોમાં ફરી સેવ બડ્ટ કેમપેઈન ચલાવે છે

વૉલેનનટયસસે 115 સકકૂલોમાં શરૂ કયુું સેવ બડ્ટ કેમપેઈન
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સષેવ ્ડિ્ડ મા્ટ ે ટ્્્ટ પાપા (પસથિન 
એરસ્્ટનસ પસથિનલ અ્ટનેસન) સા્ષે 
જોડિા્ષેલા 100 જષે્ટલા વૉલષેનન્ટ્સથિ 
છલેલા 11 રડિસષેમ્ર્ી અમદાવાદની 
જદુી-જદુી ્કકૂલોમા ં ફરી સષેવ ્ડિ્ડ 
અરભ્ાન રલાવી રહાં છ.ે જષેમનષે 
આ અરભ્ાનમાં અત્ાર સધુી 
105 ્કકૂલોમા ં પ્ષેઝન્ટશેન ક્ુું છ.ે 
આ પ્ષેઝન્ટશેન 13 જાન્આુરી સધુી 
115 ્કકૂલોમા ંકરાશષે. વોલષેનન્ટ્સસે 
એફ.ડિી. ્કકૂલ, બ્રાઈ્ટ ઈંન્લશ ્કકૂલ 
અનષે મહાદષેવ હાઈ્કકૂલ વ્ત્રાલ, સષેન્ટ 
એનસ, એર.્ી. કાપરડિ્ા, ક્તરુ્ા 
ગાધંી ્કકૂલ, નારાણપરુા ્કકૂલ ન-ં6, 
દગુાથિ રાંદલોરડિ્ા, ગણષેશ ્કકૂલ ખાતષે 
પ્ષેઝન્ટશેન આપ્ાં હતા.ં

ઉત્તરા્ણના રદવસષે ધારદાર અનષે રાઈરનઝ દોરીનો ઉપ્ોગ 
ન કરવો. સવારના આઠ વા્્ા સુધી અનષે સાંજષે સાડિા પાંર 
વા્્ા પછી પતંગ રગાવવાનું ્ટાળવું કેમ કે આ સમ્ પક્ીઓનષે 
રવહરવાનો હો્ છે. છત પર કે નીરષે જ્ાં ત્ાં ફૂડિ ન ફેંકવું 
પક્ીઓ તષેનષે ખાવાની લા્માં દોરી વાગવાનો રશકાર ્નષે છે. 
સાંજષે ઉત્તરા્ણમાં ફ્ટાકડિા ફોડિવા્ી ઝાડિ પર રહેલા પક્ીઓ 
ગભરાઈનષે વૃક્ પર લાગષેલી દોરીમાં અ્ટવા્ છે અનષે ક્ારષેક 
ઘા્લ તો ક્ારષેક પોતાનો જીવ ગુમાવષે છે.

ઉત્તરાયણ બાદ ગચુછાભેગા કરશે
ટ્્્ટ પાપા (પસથિન એરસ્્ટનસ પસથિનલ અ્ટેનસન) ના કો-
ઓરડિ્ડનષે્ટર રનભથિ્ વ્ાસ અનષે રરરાગ રામી કહે છે કે, ્કકૂલોમાં 
ઉત્તરા્ણ ્ાદ રવદ્ા્ીથીઓ છત પર, વૃક્ો પર ર્તાઓ પર 
્ટીંગાતી દોરીના ગુચછાઓનષે કલષેક્ટ કરી તષેમની ્કકૂલોમાં જમા 
કરશષે. આ દોરીનષે કલષેક્ટ અમષે તષેનો ્ાળીનષે નાશ કરીશું.’

પ્ેઝનટેશનમાં કઈ વાત જણાવે છે?

}સકકૂલમાં પ્ેઝનટેશન આપી અવેર કરતાં વોલેનનટયર

રવ્ટામીન ડિી આપણા શરીર મા્ટે 
ખૂ્ ઉપ્ોગી છે.તષે કેનલશ્મ અનષે 

ફો્ફરસના શોરણ અનષે રન્મનમાં ઘણો 
અગત્નો ભાગ ભજવષે છે. હાડિકા અનષે દાંતની 
મજ્ૂતાઈ તષેનષે આભારી છે. આ ઉપરાંત તષે 
મનલ્ટપલ રોગોમાં જષેવા કે, કેનસર, ્ટાઈપ વન 
ડિા્ાર્્ટીસ અનષે મલ્ટીપલ ્કલરોરસસ સામષે 
પણ રક્ણ પૂરું પાડિે છે.
નવટામીન ડીના લાભ:
} હાડિકા અનષે દાંતની મજ્ૂતાઈ જાળવવામાં 

મદદ કરષે છે.
} ઈમ્ુન રસ્્ટમ, બ્રષેઈન અનષે નવથિસ રસ્્ટમનષે 

સપો્ટ્ડ કરષે છે.
} ઈન્્ુરલન લષેવલનષે રષે્્ુલર કરષે રાખષે છે અનષે 

ડિા્ાર્્ટીસનષે કંટ્ોલમાં રાખષે છે.
} ફેફસાના ફંકશનનષે સપો્ટ્ડ કરષે છે.
} કેનસર સા્ષે સંકળા્ષેલાં જીનસનષે ્નતા 

અ્ટકાવષે છે.
 સામાન્ રીતષે રવ્ટામીન શરીરમાં જનરષે્ટ 

્તાં ન્ી તષેનષે ડિા્ષે્ટ કે સનપલમષેન્ટ દ્ારા 
મષેળવવા પડિે છે. હા, સૂ્થિપ્કાશ દ્ારા પણ 
રવ્ટારમન ડિી મષેળવી શકા્ છે. અઠવારડિ્ામાં 
2્ી 3 વખત 5્ી 10 રમની્ટ સૂ્થિપ્કાશ લઈ 
રવ્ટામીન ડિી મષેળવી શકા્. તાજષેતરના એક 
સવસેમાં જાણવા મળ્ું છે કે, રવશ્વમાં 50 ્ટકા 
પુખત અનષે ્ાળકોમાં રવ્ટામીન ડિીની ઉણપ 
ધરાવષે છે.
શેમાંરી મળેω:
} માછલી જષેવી કે ્ટ્ના અનષે સાલમોન.
} ડિેરી ઉતપાદનો, નારંગીનો જ્ુસ, રમલક, 

અનાજ વગષેરષે.
} રીઝ, ઈંડિ્

 આ ઉપરાંત રવ્ટારમન ડિી મા્ટેના 
સનપલમષેન્ટસ પણ અવષેલષે્લ છે. રવ્ટમીની ડિીની 
ઉણપ દૂર કરવા તષેનષે લઈ શકો છો.

{ નેહા ગોડડયાવાલા શાહ
વષેલનષેસ એકસપ્ટ્ડ

વેલનેસ

શરીરમાં નવટામીન 
ડીની ઉપયોનગતા 
મન્ટપલ રોગોના સામે રક્ણ મેળવવા 
તેમજ હાડકા અને દાંતની મજબરૂતાઈ માટે 
નવટામીન ડીની ઘણી આવશયકતા છે

કેનનરિય નવદ્ાલયમાં એડનમશન 
માટે હવે ઓનલાઈન પ્ોસેસ
શહેરિાં 5 કેન્નરિય મવદ્ાલયિાં 5 હજાર કરતાં વધારે સર્ડનરસ ભણે છે. આ ફેરફાર અંતગટુત પેરેનરસને 

ફાય્ો. જરૂરી ડોકયયુિેનરસની સકેનડ કોપી ઓપલોડ કરવાની રહેશે. છેલલા સાત વરટુથી ઓફ લાઈન 
જ ફોિટુ ભરાતા હતાં. ફેબ્યુઆરીના પ્રથિ વીકથી શરૂ થશે ઓનલાઈન એડમિશન પ્રોસેસ.
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અમદાવાદ સરહત દષેશભરમાં કેનનરિ્ 
રવદ્ાલ્ હવષે એડિરમશનનષે લઈનષે અપડિે્ટ 
્ઈ રહાં છે. આ અંતગથિત જો તમષે આ 
વખતષે તમારા સંતાનનું એડિરમશન 
કેનનરિ્ રવદ્ાલ્ (કેવી)માં ધો.1માં 
કરાવવા માંગતા હોવ તો તમારષે 
ઓનલાઈન રરજ્ટ્ેશન કરાવવાનું 
રહેશષે. હવષે કેનનરિ્ રવદ્ાલ્ 
સંગઠન (કેવીએસ)એ આ વરથિ્ી 
એડિરમશનની પ્ોસષેસનષે ઓફલાઈનનષે ્દલષે 
ઓનલાઈન કરી દીધી છે. જષેની પ્ોસષેસ 
ફેબ્રુઆરીના પ્્મ વીક્ી શરૂ ્શષે. કેનનરિ્ 
રવદ્ાલ્ આ મા્ટે હેલપ કોનથિર શરૂ કરશષે. 
એડિરમશન પ્ોસષેસમાં જો કોઈ સમ્્ા આવષે 
છે તો પષેરષેન્ટસની મદદ મા્ટે હેલપ કોનથિર પણ 
્નાવાશષે જષે્ી પષેરષેન્ટસનષે હેલપ ્ઈ શકશષે. 
એડિરમશન મા્ટે 5 રક.મી.ના અંતરમાં 
રહેનાર ્ાળકોનષે પ્ા્ોરર્ટી અપાશષે.

એડનમશન માટ ેભાગદોડ નહી ંકરવી પડે
એક ્ા ્ીજી રીતષે અમદાવાદના 5 કેનનરિ્ રવદ્ાલ્નાં 5 હજાર 
્્ટ્ડિન્ટસ મા્ટે આ સારી વાત છે. કેનનરિ્ રવદ્ાલ્ વ્ત્રાપુર, શાહી્ાગ, 

સા્રમતી અનષે વડિસરનાં ્્ટ્ડિન્ટસનષે એડિરમશન મા્ટે ઓનલાઈન 
પ્ોસષેસ્ી ભાગ દોડિ નહીં કરવી પડિે. છેલલા સાત વરથિ્ી પષેરષેન્ટસનષે 

ઓફલાઈન એ્ટલષે કે ્કકૂલમાં આવીનષે ્ાળકના એડિરમશન મા્ટે 
પ્ોસષેસ કરવી પડિતી હતી. આ કારણષે તષેમનો ્ટાઈમ તો ્ગડિતો 
હતો જ તષેની સા્ષે સા્ષે ક્ારષેક મુશકેલી પણ સજાથિતી હતી. હવષે 

આ વરથિ્ી ્્ટ્ડિન્ટસના પષેરષેન્ટસ જષે તષે ્કકૂલની વષે્સાઈ્ટ પર જઈનષે 
ઓનલાઈન રરજ્ટ્ેશન પ્ોસષેસ કરી શકશષે.
}જે.એસ.ખારડડયા, નપ્નનસપાલ, કેનનરિય નવદ્ાલય વસત્ાપુર

આખા દશેમા ંલાગુ પડશે નવી રનજસટ્શેન નસસટમ
નવી એન્્લકેશન પ્રોસેસ પ્રિાણે આ વરષે એડમિશન િારે જરૂરી 
ડોકયયુિેનરસની સકેન કોપી પણ અેરેર કરવાની રહેશે. કેવીએસ તરફથી 
ગયા વરષે નવી મ્લહીિાં પાયલોર પ્રોજેકર અંતગટુત રમજસટ્ેશનની પ્રોસેસ 
ઓનલાઈન થઈ હતી જેને આ વરષે ્ ેશિાં લાગયુ કરાવાઈ છે. આ રમજસટ્ેશન 
અંતગટુત તિાિ સકકૂલોની વેબસાઈર ઉપર આ પ્રોસેસ થશે.

edu 
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બલડ કેમપનું 
આયોજન કરાયું
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શહેરની કે.કે.શાહ જરોદવાલા 
મરણનગર સા્નસ કોલષેજ ત્ા 
એનએસએસના સં્ુકત ઉપક્રમષે 
બલડિ ડિોનષેશન કેમપ ્ોજા્ 
ગ્ો. ્ષેલષેસષેરમ્ા જાગૃરત 
અરભ્ાન અંતગથિત આ બલડિ 
કેમપમાં 50 ્ો્ટલ બલડિ એકત્ર 
કરા્ું હતું. આ કેમપમાં 200 
્્ટ્ડિન્ટસનષે ્ષેલષેસષેરમ્ા ્ટે્્ટ પણ 
કરાવ્ો હતો. 

સોમલરલત કોલષેજના ્ી્ીએ અનષે અનષે ્ીસીએ ડિીપા્ટ્ડમષેન્ટમાં રાલી રહેલા ડિેઝ સષેરલબ્રષેશનમા ્ીજા રદવસષે ્ીસીએ રડિપા્ટ્ડમષેન્ટમાં એનકઝક્ુર્ટવ ડિેનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. કોલષેજ ્્ટ્ડિન્ટસ 
પ્ોફેશનલ કપડિામાં નજરષે પડ્ા હતા. જ્ારષે ્ી્ીએ રડિપા્ટ્ડમષેન્ટ રસ્નષેરર ડિેનું આ્ોજન કરવામાં આવ્ું હતું. જષેમાં ્્ટ્ડિન્ટસષે એક-્ીજાના ્ટી-શ્ટ્ડ પર પોતાની રસ્નષેરર લખી આ રદવસનષે ્ાદગાર 
્નાવવા મા્ટે ગ્ૂપ સષેલફી પણ લીધી હતી. આ ઉપરાંત રવદ્ા્ીથીઓ વચ્ષે ફો્ટો ્ૂ્ એનક્ટરવ્ટી અનષે ્ટગ ઑફ વૉર જષેવી કોનમપર્ટશન પણ ્ોજાઈ હતી.  તસવીર : કરણનસંહ  પરમાર

ડેઝ સેનલબ્ેશનમાં જોવા મળયાં સટ્ડન્ટસના નખરાં


