યૂથ અેન્ડ વિમેન

મળી ઇકોફ્રેન્ડલી ભવિષ્યની ઝલક
IIT-GNમાં એનર્જી અને ઇકોફ્રેન્ડલી એક્ઝિબિશનનું આયોજન કરાયું હતું

સિટી રિપોર્ટર

લો-કોસ્ટ રિચાર્જેબલ એલઇડી બલ્બ

@ahm_cb

ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી,
ગાંધીનગર
દ્વારા ટેકનિકલ સમિટની છઠ્ઠી
એડિશન
‘અમલથિયા’15’નું
આયોજન કરાયું હતું. આ વર્ષની
‘અમલથિયા’ની થીમ ‘ટુવર્ડ્ઝ ધ
ફ્યુચર’ હતી. આ સમિટનો હેતુ
એ હતો કે ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે પ્રગતિ
થાય. આ ઉપરાંત અમલથિયામાં
‘બિલ્ડિંગ સસ્ટેઇનેબલ ફ્યુચર થ્રુ
વિઝન એન્ડ ટેકનોલોજી’ની થીમ
પર કોન્ક્લેવ થયો. તેમજ ‘એનર્જી
એન્ડ ઇકો-ફ્રેન્ડલી ટેકનોલોજીઝ’
વિષય પર એક્ઝિબિશનમાં 11
જેટલી એનર્જી અને ઇકો ફ્રેન્ડલી
ટેકનોલોજીસનું પ્રદર્શન કરાયું. જેમાં
લો-કોસ્ટ મલ્ટીપરપઝ એલઇડી
બલ્બ્ઝ, ઇકોફ્રેન્ડલી બેટરીઝ, જીમ
ઇક્વિપમેન્ટ્સ માંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી
જનરેશન, ટેટ્રાપેકમાંથી રૂફટોપ
વગેરે તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું,

ગામડાઓમાં ઘણી વખત ઇલેક્ટ્રિસીટી જવાનાં પ્રશ્નો
ઊભા થાય છે. ત્યારે અમે માત્ર એક જ દિવસમાં
આ એલઇડી બલ્બ તૈયાર કર્યો છે. જે બેટરીથી ચાલે
છે અને રિચાર્જેબલ છે. આ બલ્બને પ્લગમાં નાખીને
ચાર્જ કરવાનો રહે છે. ત્યારબાદ જ્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી
જાય ત્યારે તેને વપરાશમાં લેવા માટે બલ્બમાં જ એક
સ્વિચ આવે છે જેને ચાલુ કરવાથી આ એલઇડી બલ્બ
તૈયાર થાય છે. હાલ તેની કિંમત 120 રૂ. છે, પરંતુ
માર્કેટમાં આવતાં સુધીમાં તેની કિંમત ઘણી ઘટશે.
} ચંદ્રશેખર, ભૂપિન્દર, વિદુષી, રિમા., વિદ્યાર્થીઓ,
ગ્રાફિએરા ડિમ્ડ યુનિ. દેહરાદૂન.

ટેટ્રાપેકમાંથી રૂફટોપ

અમારી સંસ્થા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ તૈયાર કરે છે. જેમાં સેનિટરી
વેસ્ટ, ઇ-વેસ્ટ, ડ્રાય વેસ્ટ અને વેટ વેસ્ટમાંથી જુદા-જુદા
પ્રોડક્ટ્સ તૈયાર કરે છે. આ એક્ઝિબિશનમાં મકૂ વામાં આવેલી
પ્રોડક્ટ્સ ટેટ્રાપેકનાં વેસ્ટમાંથી તૈયાર થયેલી પ્રોડક્ટ છે. આ
પ્રોડક્ટ અન્ય રૂફટોપ કરતાં ઘણી સસ્તી છે. તેમજ 20 વર્ષ
સુધી તે ટકી શકે છે. આ ઉપરાંત 20 વર્ષ બાદ પણ તેને કાઢી
નાંખવા કે ફેકી દેવા કરતાં તેને રિસાયકલ પણ કરી શકાય છે.
} પ્રશાંત કુમાર, સાહસ સંસ્થા.

અરિસામાં જોઇને નક્કી થશે લોહીનું પ્રમાણ

‘એનિમીયા મુક્ત ગુજરાત’ પર ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ડો.રાજેશ મહેતાનું વક્તવ્ય
સિટી રિપોર્ટર

@ahm_cb

હેલ્થ ફોરમ સંસ્થાનો હેતુ છે કે
સમગ્ર ગુજરાતમાંથી એનીમિયા દરૂ
કરવા માંગે છે. તે માટે હેલ્થ ફોરમ
સંસ્થાએ ‘એનિમીયા મુક્ત ગુજરાત’
કાર્યક્રમનું આયોજન ગુજરાત
વિદ્યાપીઠમાં થયું હતુ.ં જ્યાં 2016ની
સાલમાં આર્યનની ઉણપથી થતી
લોહી ફિક્કાસને સમગ્ર ગુજરાતમાંથી
જાકારો આપવા એક્શન પ્લાન
બનાવવા માટેની વાતચીત થઇ. આ
પ્રસંગે જુદી-જુદી મેડિકલ સ્કૂલનાં
સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર્સ,
સંસ્થાઓનાં પ્રતિનિધિઓ, માસ્ટર
ઓફ પબ્લિક હેલ્થનાં વિદ્યાર્થીઓ
પણ હાજર રહ્યાં હતાં. જ્યાં હેલ્ધ
ફોરમ ગુજરાત સંસ્થાનાં પ્રેસિડેન્ટ ડો.
રાજેશ મહેતાએ જણાવ્યું કે, ‘અમારી
સંસ્થાને 2016માં 20 વર્ષ થશે. ત્યારે
અમારે ગુજરાતમાંથી લોકોમાંથી
લોહીની ફિકાશને દરૂ હટાવીને સ્વસ્થ
ગુજરાત તૈયાર કરવું છે. તે માટે અમે
બે પ્રકારનાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ તૈયાર કર્યાં
છે. જેનાથી વ્યક્તિ પોતાની જાતે
અરીસામાં જોઇને નક્કી કરી શકે કે
તેનામાં લોહી કેટલું છે. ગુજરાતનાં
છ કરોડની જનતામાંથી 15થી 45
વર્ષની મહિલાઓ લગભગ 50

} આ પ્રસંગે મેડિકલ સ્કૂલનાં સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર્સ, સંસ્થાઓનાં પ્રતિનિધિઓ, માસ્ટર ઓફ
પબ્લિક હેલ્થનાં વિદ્યાર્થીઓ પણ હાજર રહ્યાં હતાં. ઇનસાઇડ (ડો.રાજેશ મહેતા). / તસવીર : પ્રશાંત પટેલ

સમસ્યાઓ

માસિક આવવાને લીધે, તેમજ
લોહતત્વની કમીને લીધે
એનિમીયાની સમસ્યા સર્જાય છે.
મલેરિયા થતો હોય, પ્રોટિનની કમી,
કરમિયા હોય વગેરે સમસ્યાઓ
હોય તો શરીરમાં લોહી સર્જાતું નથી.

ગણિત વિષય એક એવો વિષય છે,
જેમાં ગોખણપટ્ટીથી વધુ તર્કવિતર્ક પર
આધાર રાખવામાં આવે છે. આવા
વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા
અને તેમના કૌશલ્યને બીરદાવવા
માટે તાજેતરમાં ગુજરાત ગણિત
મંડળ દ્વારા આયોજિત રામાનુજમ
ગણિત સ્પર્ધા-2015નું આયોજન
કરવામાં આવ્યું હતુ.ં આ સ્પર્ધામાં
એલેન કરિયર ઇન્સ્ટીટ્ટયૂ ના
ગુજરાતભરમાંથી 190 વિદ્યાર્થીઓ

આ સમસ્યાના ઉપાય માટે
લોહતત્વયુક્ત ખોરાક લેવો
જોઇએ. અશાળિયો, કાળા તલ,
ફ્લાવરનાં પાન, બાજરીનો રોટલો
ખાવાથી શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ
વધે છે.

ટકા મહિલાઓમાં લોહીની ફિકાશ મળે છે. આમ એકથી દોઢ કરોડ
જોવા મળે છે, તેમજ 10-20 લોકોમાં લોહીની ફિકાશ જોવા મળી
ટકા પુરષુ ોમાં આ સમસ્યા જોવા રહી છે.’

રામાનુજમ ગણિત સ્પર્ધામાં
વિદ્યાર્થીઓએ દર્શાવ્યું કૌશલ્ય
સિટી રિપોર્ટર @ahm_cb

ઉપાય

પસંદગી પામ્યા છે. રાજકોટ, સુરત,
અમદાવાદ અને બરોડાથી પસંદગી
પામેલા આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી 67
અમદાવાદના છે અને તેમાંથી 3
વિદ્યાર્થીઓને 100માંથી 100 માર્ક્સ
મળ્યાં છે. જેમાં અમદાવાદનો નિશાંત
અભાંગી પણ છે. આ સ્પર્ધામાં
વિદ્યાર્થીઓના લોજિકલ થિંકિગ
ં
અને એનાલિટિકલ એબિલિટીને
તપાસવામાં આવી હતી. આ તમામ
વિદ્યાર્થીઓ 6 ડિસેમ્બરના રોજ
યોજાનાર રીજિનલ મેથમે ટિક્સ
ે
ઓલ્મિયાડમાં ભાગ લેશ.ે
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