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રામાનુજમ ગણિત સ્પરાધામાં 
ણિદ્ાર્થીઓએ દરાધાવ્ું  કૌરલ્
ણિટ્ રર્પોટ્ટર   @ahm_cb

ગણિત ણિષય એક એિો ણિષય છ,ે 
જમેાં ગોખિપટ્ટીથટી િધ ુતક્કણિતક્ક પર 
આધાર રાખિામાં આિ ેછ.ે આિા 
ણિદ્ાથટીથીઓન ે પ્ોત્ાણિત કરિા 
અન ેતમેના કૌશલયન ેબટીરદાિિા 
માટ ે તાજતેરમા ં ગજુરાત ગણિત 
મડંળ દ્ારા આયોણજત રામાનજુમ 
ગણિત સપધાધા-2015નુ ંઆયોજન 
કરિામા ંઆવયુ ંિતુ.ં આ સપધાધામાં 
એલને કરરયર ઇનસટટીટ્યૂટના 
ગજુરાતભરમાંથટી 190 ણિદ્ાથટીથીઓ 

પ્ંદગટી પામયા છ.ે રાજકોટ, ્ુરત, 
અમદાિાદ અન ેબરોડાથટી પ્ંદગટી 
પામલેા આ ણિદ્ાથટીથીઓમાંથટી 67 
અમદાિાદના છ ે અને તેમાંથટી 3 
ણિદ્ાથટીથીઓને 100માંથટી 100 માર્ધા 
મળયાં છે. જમેાં અમદાિાદનો ણનશાંત 
અભાગંટી પિ છ.ે આ સપધાધામાં 
ણિદ્ાથટીથીઓના લોણજકલ ણથરંકગં 
અને એનાણલરટકલ એણબણલટટીને 
તપા્િામાં આિટી િતટી. આ તમામ 
ણિદ્ાથટીથીઓ 6 રડ્ેમબરના રોજ 
યોજાનાર રટીણજનલ મથેમેેરટર્ 
ઓલલમયાડમા ંભાગ લશે.ે

અરરિામાં જોઇને નક્્ રરે લોહ્નું પ્રમાિ
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િલેથ ફોરમ ્સંથાનો િતે ુ છ ે કે 
્મગ્ર ગજુરાતમાંથટી એનટીણમયા દયૂર 
કરિા માગં ેછ.ે ત ેમાટ ેિલેથ ફોરમ 
્સંથાએ ‘એણનમટીયા મરુત ગજુરાત’ 
કાયધાક્રમનુ ં આયોજન ગજુરાત 
ણિદ્ાપટીઠમા ંથયુ ંિતુ.ં જયાં 2016નટી 
્ાલમા ં આયધાનનટી ઉિપથટી થતટી 
લોિટી રફક્ા્ન ે્ મગ્ર ગુજરાતમાંથટી 
જાકારો આપિા એરશન પલાન 
બનાિિા માટનેટી િાતચટીત થઇ. આ 
પ્્ગં ેજદુટી-જદુટી મરેડકલ સકકૂલનાં 
સટટુડન્ટ્, પ્ાઇિટે પ્લેરટશન્ધા, 
્સંથાઓનાં પ્ણતણનણધઓ, માસટર 
ઓફ પલ્લક િલેથનાં ણિદ્ાથટીથીઓ 
પિ િાજર રહાં િતા.ં જયાં િેલધ 
ફોરમ ગજુરાત ્ સંથાનાં પે્ણ્ડનેટ ડો. 
રાજશે મિતેાએ જિાવયુ ંકે, ‘અમારટી 
્સંથાન ે2016માં 20 િષધા થશ.ે તયારે 
અમાર ે ગજુરાતમાંથટી લોકોમાંથટી 
લોિટીનટી રફકાશન ેદયૂર િટાિટીન ેસિસથ 
ગજુરાત તયૈાર કરિુ ંછે. ત ેમાટ ેઅમે 
બ ેપ્કારનાં ઇનસ્રુમને્ટ્ તયૈાર કયાાં 
છ.ે જનેાથટી વયલરત પોતાનટી જાતે 
અરટી્ામાં જોઇન ેનક્ટી કરટી શક ેકે 
તનેામાં લોિટી કટેલુ ંછ.ે ગજુરાતનાં 
છ કરોડનટી જનતામાંથટી 15થટી 45 
િષધાનટી મણિલાઓ લગભગ 50 

ટકા મણિલાઓમાં લોિટીનટી રફકાશ 
જોિા મળ ે છ,ે તમેજ 10-20 
ટકા પરુષુોમાં આ ્મસયા જોિા 

મળ ે છ.ે આમ એકથટી દોઢ કરોડ 
લોકોમા ંલોિટીનટી રફકાશ જોિા મળટી  
રિટી છે.’  

‘એનિમીયા મુક્ત ગુજરા્ત’ પર ગુજરા્ત નિદ્ાપીઠમાં ડો.રાજેશ મહે્તાિું િક્તવય

િમસ્ાઓ
માનિક આિિાિે લીધે, ્તેમજ 
લોહ્તતિિી કમીિે લીધે 
એનિમીયાિી િમસયા િર્જાય છે. 
મલેરરયા થ્તો હોય, પ્ોરિિિી કમી, 
કરનમયા હોય િગેરે િમસયાઓ 
હોય ્તો શરીરમાં લોહી િર્જા્તું િથી. 

ઉ્પા્
આ િમસયાિા ઉપાય માિે 
લોહ્તતિયુક્ત ખોરાક લેિો 
જોઇએ. અશાનિયો, કાિા ્તલ, 
ફલાિરિાં પાિ, બાજરીિો રોિલો 
ખાિાથી શરીરમાં લોહીિું પ્માણ 
િધે છે. 

} આ પ્રિંગે મેરિકલ સકકૂલનાં સટટુિન્ટિ, પ્રાઇિેટ પ્રેક્ટરનિધા, િંસરાઓનાં પ્રણતણનણરઓ, માસટર ઓફ 
્પક્લક હેલરનાં ણિદ્ાર્થીઓ ્પિ હાજર રહાં હતાં. ઇનિાઇિ (િો.રાજેર મહેતા).  / તિિ્ર : પ્રરાંત ્પટેલ

મળ્ ઇકોફ્રેનિલ્ ભણિષ્ન્ ઝલક 
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ઇલનડયન ઇલનસટટ્ુટ ઓફ 
ટેકનોલોજી, ગાંધટીનગર 
દ્ારા ટેકણનકલ ્ણમટનટી છઠ્ટી 
એરડશન ‘અમલણથયા’15’નું 
આયોજન  કરાયું િતું. આ િષધાનટી 
‘અમલણથયા’નટી થટીમ ‘ટટુિર્ડધા ધ 
ફયુચર’ િતટી. આ ્ણમટનો િેતુ 
એ િતો કે ટેકનોલોજી ક્ેત્ે પ્ગણત 
થાય. આ ઉપરાંત અમલણથયામાં 
‘ણબલલડિંગ ્સટેઇનેબલ ફયુચર થ્ુ 
ણિ્ડન એનડ ટેકનોલોજી’નટી થટીમ 
પર કોનરલેિ થયો. તેમજ ‘એનજીજી 
એનડ ઇકો-ફ્ેનડલટી ટેકનોલોજી્ડ’ 
ણિષય પર એલર્ડણબશનમાં 11 
જેટલટી એનજીજી અને ઇકો ફ્ેનડલટી 
ટેકનોલોજી્નું પ્દશધાન કરાયું. જેમાં 
લો-કોસટ મલટટીપરપ્ડ એલઇડટી 
બલ્્ડ, ઇકોફ્ેનડલટી બેટરટી્ડ, જીમ 
ઇલરિપમેન્ટ્ માંથટી ઇલેલરરિણ્ટટી 
જનરેશન, ટેરિાપેકમાંથટી રૂફટોપ 
િગેરે તૈયાર કરિામાં આવયું િતું, 

IIT-GNમાં એિર્જી અિે ઇકોફ્રેનડલી એકકઝિનબશિિું આયોજિ કરાયું હ્તું
લો-કોસટ રરચાજજેબલ એલઇિ્ બલબ 
ગામડાઓમાં ઘિટી િખત ઇલેલરરિ્ટીટટી જિાનાં પ્શ્ો 
ઊભા થાય છે. તયારે અમે માત્ એક જ ણદિ્માં 
આ એલઇડટી બલબ તૈયાર કયયો છે. જે બેટરટીથટી ચાલે 
છે અને રરચાજજેબલ છે. આ બલબને પલગમાં નાખટીને 
ચાજધા કરિાનો રિે છે. તયારબાદ જયારે ઇલેલરરિણ્ટટી 
જાય તયારે તેને િપરાશમાં લેિા માટે બલબમાં જ એક 
લસિચ આિે છે જેને ચાલુ કરિાથટી આ એલઇડટી બલબ 
તૈયાર થાય છે. િાલ તેનટી રકંમત 120 રૂ. છે, પરંતુ 
માકકેટમાં આિતાં ્ુધટીમાં તેનટી રકંમત ઘિટી ઘટશે.                      
} ચંદ્રશેખર, ભયૂણપનદર, ણિદુષટી, રરમા., ણિદ્ાથટીથીઓ, 
ગ્રારફએરા રડમડ યુણન. દેિરાદયૂન. 

ટટે્ા્પકેમારં્ રૂફટો્પ 
અમારટી ્સંથા િેસટમાંથટી બસેટ તયૈાર કર ેછ.ે જમેાં ્ણેનટરટી 
િેસટ, ઇ-િસેટ, ડ્ાય િેસટ અને િેટ િેસટમાંથટી જદુા-જદુા 
પ્ોડર્ટ્ તયૈાર કર ેછ.ે આ એલર્ડણબશનમાં મયૂકિામાં આિલેટી 
પ્ોડર્ટ્ ટરેિાપકેનાં િસેટમાંથટી તયૈાર થયલેટી પ્ોડરટ છ.ે આ 
પ્ોડરટ અનય રૂફટોપ કરતાં ઘિટી ્સતટી છ.ે તેમજ 20 િષધા 
્ુધટી ત ેટકટી શકે છ.ે આ ઉપરાંત 20 િષધા બાદ પિ તને ેકાઢટી 
નાખંિા ક ેફેકટી દિેા કરતા ંતને ેરર્ાયકલ પિ કરટી શકાય છ.ે 
} પ્શાં્ત કુમાર, ્ાિ્ ્ંસથા.


