ઉત્તરાયણમાં આપણી મજા પક્ષીઓ માટે
સજા ન બની જાય તે માટે કેટલાક નિયમો
અને સાવચેતી રાખવી અત્યંત જરૂરી છે.
લોકોને પણ આ વિશે જાગૃત કરતા રહો.
} ડૉ સિદ્ધાર્થ ઠાકર, પ્રોફેસર, સહજાનંદ કોલેજ

thursday, 12.01.2017

યંગસ્ટર્સે સેલિબ્રેટ કર્યા ગ્રૂપ, ટ્રેડિશનલ અને ફૂડ ડેઝ | 02
વેલનેસ

{ નેહા ગોડિયાવાલા શાહ
વેલનેસ એક્સપર્ટ

શરીરમાં વિટામીન
ડીની ઉપયોગિતા

ડેઝ સેલિબ્રેશનમાં જોવા મળ્યાં સ્ટુડન્ટ્સના નખરાં

મલ્ટિપલ રોગોના સામે રક્ષણ મેળવવા
તેમજ હાડકા અને દાંતની મજબૂતાઈ માટે
વિટામીન ડીની ઘણી આવશ્યકતા છે

વિ

ટામીન ડી આપણા શરીર માટે
ખૂબ ઉપયોગી છે.તે કેલ્શિયમ અને
ફોસ્ફરસના શોષણ અને નિયમનમાં ઘણો
અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. હાડકા અને દાંતની
મજબૂતાઈ તેને આભારી છે. આ ઉપરાંત તે
મલ્ટિપલ રોગોમાં જેવા કે, કેન્સર, ટાઈપ વન
ડાયાબિટીસ અને મલ્ટીપલ સ્કલરોસિસ સામે
પણ રક્ષણ પૂરું પાડે છે.

વિટામીન ડીના લાભ:

} હાડકા અને દાંતની મજબૂતાઈ જાળવવામાં

મદદ કરે છે.

} ઈમ્યુન સિસ્ટમ, બ્રેઈન અને નર્વસ સિસ્ટમને

સપોર્ટ કરે છે.
} ઈન્સ્યુલિન લેવલને રેગ્યુલર કરે રાખે છે અને
ડાયાબિટીસને કંટ્રોલમાં રાખે છે.
} ફેફસાના ફંકશનને સપોર્ટ કરે છે.
} કેન્સર સાથે સંકળાયેલાં જીન્સને બનતા
અટકાવે છે.
સામાન્ય રીતે વિટામીન શરીરમાં જનરેટ
થતાં નથી તેને ડાયેટ કે સપ્લિમેન્ટ દ્વારા
મેળવવા પડે છે. હા, સૂર્યપ્રકાશ દ્વારા પણ
વિટામિન ડી મેળવી શકાય છે. અઠવાડિયામાં
2થી 3 વખત 5થી 10 મિનીટ સૂર્યપ્રકાશ લઈ
વિટામીન ડી મેળવી શકાય. તાજેતરના એક
સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે, વિશ્વમાં 50 ટકા
પુખ્ત અને બાળકોમાં વિટામીન ડીની ઉણપ
ધરાવે છે.

શેમાંથી મળેω:

} માછલી જેવી કે ટુના અને સાલ્મોન.
} ડેરી ઉત્પાદનો, નારંગીનો જ્યુસ, મિલ્ક,

અનાજ વગેરે.
} ચીઝ, ઈંડુ
આ ઉપરાંત વિટામિન ડી માટેના
સપ્લિમેન્ટ્સ પણ અવેલેબલ છે. વિટમીની ડીની
ઉણપ દૂર કરવા તેને લઈ શકો છો.

ANCHOR

સોમલલિત કોલેજના બીબીએ અને અને બીસીએ ડીપાર્ટમેન્ટમાં ચાલી રહેલા ડેઝ સેલિબ્રેશનમા બીજા દિવસે બીસીએ ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક્ઝિક્યુટિવ ડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કોલેજ સ્ટુડન્ટસ
પ્રોફેશનલ કપડામાં નજરે પડ્યા હતા. જ્યારે બીબીએ ડિપાર્ટમેન્ટ સિગ્નેચર ડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સ્ટુડન્ટસે એક-બીજાના ટી-શર્ટ પર પોતાની સિગ્નેચર લખી આ દિવસને યાદગાર
બનાવવા માટે ગ્રૂપ સેલ્ફી પણ લીધી હતી. આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ફોટો બૂથ એક્ટિવિટી અને ટગ ઑફ વૉર જેવી કોમ્પિટિશન પણ યોજાઈ હતી.
તસવીર : કરણસિંહ પરમાર

બાળકોની સાયન્ટિફિક
એબિલીટી વધારવા
ઈનોવેશન એવોર્ડ

31 માર્ચ પહેલાં 5 હજાર શબ્દોમાં
ઈનોવેશન લખી મોકલવાનું રહેશે
સિટી રિપોર્ટર
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કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીઅલ
રિસર્ચ (સીએસઆઈઆર) સ્કૂલના સ્ટુડન્ટ્સની
સાયન્ટિફિક એબિલીટીને વધારવા માટે એવોર્ડની
શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યું છે. આ અંતર્ગત
સીએસઆઈઆર ઈનોવેશન એવોર્ડ-2017
યોજાશે. આ એવોર્ડ મેળવવા માંગતા સ્ટુડન્ટસએ
પોતાનો ઈનોવેટિવ આઈડિયાને 5 હજાર શબ્દોમાં
લખીને સ્કુલમાં સબમિટ કરાવવાનો રહેશે.
સીએસઆઈઆર ઈનોવેશન એવોર્ડ માટે 18 વર્ષથી
ઓછી ઉંમરના કોઈ પણ સ્ટુડન્ટસ એપ્લાય કરી શકે
છે. એક સ્ટુડન્ટસએ માત્ર એક જ ઈનોવેશન એવોર્ડ
માટે મોકલવાનું રહેશે. આની માટે એપ્લિકેશન
જમા કરવાની તારીખ 31 માર્ચ નક્કી કરાઈ છે.
સીએસઆઈઆર ઈનોવેશન એવોર્ડની ઓનલાઈન
એપ્લિકેશન સ્ટુડન્ટસ ciasc.ipu@niscair.res.
in આઈડી પર મેઈલ કરી શકે છે. ઈનોવેશન એવોર્ડ
મેળવનાર પ્રથમ વિજેતાને 2 લાખ રોકડ પુરસ્કાર
અને શિલ્ડ મળશે.

કેન્દ્રિય વિદ્યાલયમાં એડમિશન
માટે હવે ઓનલાઈન પ્રોસેસ

શ

હેરમાં 5 કેન્દ્રિય વિદ્યાલયમાં 5 હજાર કરતાં વધારે સ્ટુડન્ટસ ભણે છે. આ ફેરફાર અંતર્ગત પેરેન્ટસને
ફાયદો. જરૂરી ડોક્યુમેન્ટસની સ્કેન્ડ કોપી ઓપલોડ કરવાની રહેશે. છેલ્લા સાત વર્ષથી ઓફ લાઈન
જ ફોર્મ ભરાતા હતાં. ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ વીકથી શરૂ થશે ઓનલાઈન એડમિશન પ્રોસેસ.

સિટી રિપોર્ટર
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અમદાવાદ સહિત દેશભરમાં કેન્દ્રિય
વિદ્યાલય હવે એડમિશનને લઈને અપડેટ
થઈ રહ્યાં છે. આ અંતર્ગત જો તમે આ
વખતે તમારા સંતાનનું એડમિશન
કેન્દ્રિય વિદ્યાલય (કેવી)માં ધો.1માં
કરાવવા માંગતા હોવ તો તમારે
ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવવાનું
રહેશે. હવે કેન્દ્રિય વિદ્યાલય
સંગઠન (કેવીએસ)એ આ વર્ષથી
એડમિશનની પ્રોસેસને ઓફલાઈનને બદલે
ઓનલાઈન કરી દીધી છે. જેની પ્રોસેસ
ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ વીકથી શરૂ થશે. કેન્દ્રિય
વિદ્યાલય આ માટે હેલ્પ કોર્નર શરૂ કરશે.
એડમિશન પ્રોસેસમાં જો કોઈ સમસ્યા આવે
છે તો પેરેન્ટસની મદદ માટે હેલ્પ કોર્નર પણ
બનાવાશે જેથી પેરેન્ટ્સને હેલ્પ થઈ શકશે.
એડમિશન માટે 5 કિ.મી.ના અંતરમાં
રહેનાર બાળકોને પ્રાયોરિટી અપાશે.

એડમિશન માટે ભાગદોડ નહીં કરવી પડે

એક યા બીજી રીતે અમદાવાદના 5 કેન્દ્રિય વિદ્યાલયનાં 5 હજાર
સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ સારી વાત છે. કેન્દ્રિય વિદ્યાલય વસ્ત્રાપુર, શાહીબાગ,
સાબરમતી અને વડસરનાં સ્ટુડન્ટસને એડમિશન માટે ઓનલાઈન
પ્રોસેસથી ભાગ દોડ નહીં કરવી પડે. છેલ્લા સાત વર્ષથી પેરેન્ટ્સને
ઓફલાઈન એટલે કે સ્કૂલમાં આવીને બાળકના એડમિશન માટે
પ્રોસેસ કરવી પડતી હતી. આ કારણે તેમનો ટાઈમ તો બગડતો
હતો જ તેની સાથે સાથે ક્યારેક મુશ્કેલી પણ સર્જાતી હતી. હવે
આ વર્ષથી સ્ટુડન્ટસના પેરેન્ટ્સ જે તે સ્કૂલની વેબસાઈટ પર જઈને
ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ કરી શકશે.
}જે.એસ.ખારડિયા, પ્રિન્સિપાલ, કેન્દ્રિય વિદ્યાલય વસ્ત્રાપુર
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આખા દેશમાં લાગુ પડશે નવી રજિસ્ટ્શરે ન સિસ્ટમ

નવી એપ્લિકેશન પ્રોસેસ પ્રમાણે આ વર્ષે એડમિશન માટે જરૂરી
ડોક્યુમેન્ટસની સ્કેન કોપી પણ અેટેચ કરવાની રહેશે. કેવીએસ તરફથી
ગયા વર્ષે નવી દિલ્હીમાં પાયલોટ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રજિસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ
ઓનલાઈન થઈ હતી જેને આ વર્ષે દેશમાં લાગુ કરાવાઈ છે. આ રજિસ્ટ્રેશન
અંતર્ગત તમામ સ્કૂલોની વેબસાઈટ ઉપર આ પ્રોસેસ થશે.

100 વોલેન્ટિયર્સ 11 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદની જુદી-જુદી સ્કૂલોમાં ફરી સેવ બર્ડ કેમ્પેઈન ચલાવે છે

વૉલેન્ટિયર્સે 115 સ્કૂલોમાં શરૂ કર્યું સેવ બર્ડ કેમ્પેઈન
સિટી રિપોર્ટર
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સેવ બર્ડ માટે ટ્રસ્ટ પાપા (પર્સન
એસિસ્ટન્સ પર્સનલ અટેન્સન) સાથે
જોડાયેલા 100 જેટલા વૉલને ્ટિયર્સ
છેલ્લા 11 ડિસેમ્બરથી અમદાવાદની
જુદી-જુદી સ્કૂલોમાં ફરી સવે બર્ડ
અભિયાન ચલાવી રહ્યાં છે. જમે ને
આ અભિયાનમાં અત્યાર સુધી
105 સ્કૂલોમાં પ્ઝરે ન્ટેશન કર્યું છે.
આ પ્રેઝન્ટેશન 13 જાન્યુઆરી સુધી
115 સ્કૂલોમાં કરાશ.ે વોલને ્ટિયર્સે
એફ.ડી. સ્કૂલ, બ્રાઈટ ઈંગ્લિશ સ્કૂલ
અને મહાદેવ હાઈસ્કૂલ વસ્ત્રાલ, સને ્ટ
એન્સ, એચ.બી. કાપડિયા, કસ્તુરબા
ગાંધી સ્કૂલ, નારાણપુરા સ્કૂલ નં-6,
દુર્ગા ચાંદલોડિયા, ગણશ
ે સ્કૂલ ખાતે
}સ્કૂલમાં પ્રેઝન્ટેશન આપી અવેર કરતાં વોલેન્ટિયર
પ્રેઝન્ટેશન આપ્યાં હતાં.

બ્લડ કેમ્પનું
આયોજન કરાયું

સિટી રિપોર્ટર
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શહેરની કે.કે.શાહ જરોદવાલા
મણિનગર સાયન્સ કોલેજ તથા
એનએસએસના સંયુક્ત ઉપક્રમે
બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ યોજાય
ગયો. થેલેસેમિયા જાગૃતિ
અભિયાન અંતર્ગત આ બ્લડ
કેમ્પમાં 50 બોટલ બ્લડ એકત્ર
કરાયું હતું. આ કેમ્પમાં 200
સ્ટુડન્ટ્સને થેલેસેમિયા ટેસ્ટ પણ
કરાવ્યો હતો.

પ્રેઝન્ટેશનમાં કઈ વાત જણાવે છે?

ઉત્તરાયણના દિવસે ધારદાર અને ચાઈનિઝ દોરીનો ઉપયોગ
ન કરવો. સવારના આઠ વાગ્યા સુધી અને સાંજે સાડા પાંચ
વાગ્યા પછી પતંગ ચગાવવાનું ટાળવું કેમ કે આ સમય પક્ષીઓને
વિહરવાનો હોય છે. છત પર કે નીચે જ્યાં ત્યાં ફૂડ ન ફેંકવું
પક્ષીઓ તેને ખાવાની લાયમાં દોરી વાગવાનો શિકાર બને છે.
સાંજે ઉત્તરાયણમાં ફટાકડા ફોડવાથી ઝાડ પર રહેલા પક્ષીઓ
ગભરાઈને વૃક્ષ પર લાગેલી દોરીમાં અટવાય છે અને ક્યારેક
ઘાયલ તો ક્યારેક પોતાનો જીવ ગુમાવે છે.

ઉત્તરાયણ બાદ ગુચ્છાભેગા કરશે

ટ્રસ્ટ પાપા (પર્સન એસિસ્ટન્સ પર્સનલ અટેન્સન) ના કોઓર્ડિનેટર નિર્ભય વ્યાસ અને ચિરાગ રામી કહે છે કે, સ્કૂલોમાં
ઉત્તરાયણ બાદ વિદ્યાર્થીઓ છત પર, વૃક્ષો પર રસ્તાઓ પર
ટીંગાતી દોરીના ગુચ્છાઓને કલેક્ટ કરી તેમની સ્કૂલોમાં જમા
કરશે. આ દોરીને કલેક્ટ અમે તેનો બાળીને નાશ કરીશું.’

પોર્ટુગીઝ સાથે IIT-Gn
જોઈન્ટ રિસર્ચ વર્ક હાથ ધરશે
પોર્ટુગીઝના સાયન્સ, ટેકનોલોજી અને હાયર
એજ્યુ. મિનિસ્ટરે IITની મુલાકાત લીધી
સિટી રિપોર્ટર
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વાઈબ્રન્ટ સમીટમાં હાલ ગુજરાતમાં
આર્થિક ક્ષેત્રની સાથે એજ્યુકેશનમાં
પણ વિવિધ યુનિવર્સિટીઓ રસ
દાખવી રહી છે ત્યારે ગઈકાલે
ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યુટ અૉફ
ટેકનોલોજી
(આઈઆઈટી)
ગાંધીનગર ખાતે યુરોપીયન કન્ટ્રી
પોર્ટુગીઝના ટેકનોલોજી,સાયન્સ
અને હાયર એજ્યુકેશન મિનીસ્ટર
મેનુલ હેટરે મુલાકાત લઈને શિક્ષણ
ક્ષેત્રે આઈઆઈટી સાથે હાથ
મિલાવીને જોઈન્ટ રિસર્ચ વર્ક અંગે
સ્વીકૃતિ આપી હતી.
પોર્ટુગીઝ મિનીસ્ટરે આઈઆઈટી
સાથે મળીને સ્ટુડન્ટ્સ એક્સચેન્જ
પ્રોગ્રામ, ફેકલ્ટી એક્સચેન્જ
પ્રોગ્રામ, રિસર્ચ વર્ક,જોઈન્ટ રિસર્ચ
વર્ક અને ટેકનોલોજી એક્સચેન્જ
જેવા વિવિધ મુદ્દાઓ પર સાથે કામ
કરવાની સહમતી આપી હતી.

આઈઆઈટી હવે પોર્ટુગીઝ સાથે
મળીને યુરોપીયન દેશોમાં થતા
ટેકનોલોજીકલ ઈનોવેશન વિશે
માહિતી અને નોલેજ શેરિંગ કરશે,
આ અંગે જણાવતા આઈઆઈટી
પ્રોફેસર પેડરો પોમ્બોએ કહ્યું
કે, ‘પોર્ટુગીઝ ડેલિગેશન સાથે
આઈઆઈટીની ઘણા શૈક્ષણિક
મુદ્દાઓ પર ચર્ચાના થઈ. ભવિષ્યમાં
આ આઈઆઈટી સ્ટુડન્ટ્સ પોર્ટુગીઝ
જઈને ત્યાની ટેકનોલોજી અને
રિસર્ચના ક્ષેત્રે યુરોપીયન કન્ટ્રીમાં
ચાલી રહેલા નવા સંશોધનો પર
કામ કરશે.’

