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{ રાજનેદ્ર શાહ
પૂર્વ ટુરિસટ ગાઇડ

મેરી ્યાદોં કા શહર

દરેકે સવચછતા રિત્યે સકારાતમક 
અપ્ભગમ કેળવવો જ જોઇએ

શહેરીજનોએ સવચછતાને 
સવભાવ બનાવવો જ રહો

સરચ્છ રડોદિા, સરસ્થ રડોદિા અને 
સ્ાટ્ટ રડોદિા જેરા સ્ોગન્સ 

આજકા્ ખુબ ્સાંભળરા અને રાંચરા ્ળે 
્છે. શહેિ સરચ્છ હોય તો નગિજનોએ પણ 
સરચ્છતા પ્રતયે ્સકાિાત્ક અભભગ્ કેળરરો 
જ જોઇએ. ભરદેશની ્સફિ કિી આરે્ા ઘણાં 
્ોકો તયાંની સરચ્છતાની રાતો તો ખુબ કિે 
્છે પિંતુ પોતાના શહેિ્ાંજ ગ્ે તયાં કચિો 
ફેંકતા કે ્થુંકતા ખચકાટ અનુભરતા ન્થી. 
પિંતુ જાહેિ િસતાઓ કે બગીચાઓ્ાં કચિો 
ફેંકી દેરા્ાં આપણને જિા પણ શિ્ આરતી 
ન્થી. બેજરાબદાિી ભિી રત્વણંક બાદ ્સિીફ 
બનીને નગિપાભ્કાને ભાડરાનો કોઇ ્ત્બ 
પણ ન્થી. જો કે હરે તો મયુભનભ્સપ્ કોપપોિેશન 
દ્ાિા ગંદકી કિનાિ ્સા્ે દંડ ર્સુ્ કિરાની 
ભનભત અ્્્ાં ્ૂકરા્ાં આરી ્છે. તે ્સાિી 
રાત ્છે. પે્ુ કહેરાય ્છે ને કે ‘ભય ભરના ભપ્રત 
ન્થી’ એ ઉક્ત કદાચ અહીં ્સાચી ઠિે ્છે. જો 
કે દંડ ર્સુ્ કિરાની પ્ર્થા તો રડોદિા્ાં ઘણાં 
રિ્સો પહે્ા પણ હતી. ્ગભગ પચા્સના 
દાયકા્ાં નગિપાભ્કાના ક્્વચાિીઓ શહેિનાં 
ભરભરધ ભરસતાિો્ાં ફિતા અને કચિો જણાય તો 
ચાિ આના કે આઠ આના જેરો દંડ ફટકાિતા 
હતા. તે ્સ્યે જો કોઇ વયરકતને એક રૂભપયાનો 
દંડ ભિરો પડે તો ્સ્ાજ્ાં તેને ભનચુ ંજોરાનું 
્થતું હતું. અને પ્છી ફાયિ ભરિગેડના રોટિ 
સપ્રીનક્્સ્સ્વ દ્ાિા િસતાઓની ્સફાઇ કિરા્ાં 
આરતી હતી. આજ્થી એક શતક પહે્ા 
રડોદિાની સરચ્છતા ત્થા ભવયતા્થી અભભભૂત 
્થઇને ભરશ્વ પ્રભ્સધધ અબ્વન પ્ાનિ પ્રેટ્ીક 
ગીિીશ ફ્ેરિુઆિી-1915્ાં રડોદિા શહેિની 
્ુ્ાકાતે આવયાં હતા.  અને તેઓએ બનારે્ા 
િીપોટ્ટ્ાં ્સુિ્સાગિ ્સભહત રડોદિાના ભરભરધ 
ભરસતાિો અને સ્થળો ભરશે ઘણં ્સકાિાત્ક 
્ખાણ  ્ખયું હતું જે આજે પણ અરે્ેબ્ 
્છે. રડોદિાના એ ભવય ભૂતકાળને રત્વ્ાનના 
રૈભર ્સા્થે જોડરો હશે તો નગિજનોએ 
સરચ્છતાને સરભાર બનારી આપણા શહેિને 
આપણે જ સરચ્છ િાખરું પડશે. 
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નેશન્ કાઉકન્સ્ ઓફ એજયુકેશન રિ્સચ્વ એનડ 
ટ્ેભનંગ (એન્સીઇઆિટી) દ્ાિા 17 ્થી 19 ઓગસટ 
દિભ્યાન ્સંસકકૃત ્સપતાહ ઉજરરા્ાં આરશે. આ 
્સંસકકૃત ્સપતાહ દિભ્યાન સકકૂ્ ્ેર્ ઉપિ ભરભરધ 
કાય્વક્ર્ો યોજરા્ાં આ રશે. જે્ાં ્સંસકકૃતની 
ઉપયોગીતા ભરશે પણ ્સ્જારરા્ાં આરશે. 
આ ્સા્થે જ હાયિ એજયુકેશન્ાં  ્સંસકકૃતની 
ભૂભ્કા ભરશે એ્્સપર્સ્વ સટુડનર્સને ્ાગ્વદશ્વન  
આપશે. હાયિ ્ેર્ ઉપિ ્સંસકકૃત્ાં રિ્સચ્વ પેપિ 
પણ ઓન્ાઇન ્ોક્્ાના િહેશે. આ ્ાટે 
ઓન્ાઇન િભજસટ્ેશન WWW.ncert.nic.in 
ઉપિ્થી 18 જુ્ાઇ ્સુધ કિી શકાશે. આ ્સા્થે જ 
8 ઓગસટ ્સુધી રિ્સચ્વ પેપિ રિ્ેટેડ જાણકાિી 
આપરા્ાં આરશે.

ડરસર્ચ પપેરના પ્વપ્વધ પ્વષ્યો
્સંસકકૃત ્સપતાહ દિભ્યાન સકકૂ્, ્ેનગરેજ પોભ્્સી 
અને કે્સ સટડી્ાં ્સંસકકૃત ભણારરાની ્સિળ િીતોની 
્સા્થે અનય ભરષયો પિ રિ્સચ્વ પેપિ અંગે જાણકાિી 
18 જુ્ાઇ ્સુધી NCERTને ્ોક્રાની િહેશે.

NCERT 17થી 19 
ઓગસટ સુધી સાંસકકૃત 
સપતાહ ઉજવશે

દેશ માટે ‘ઇમજ્ચનસી’ ત્ીજી આઝાદીની રળવળનો સમ્ય હતો
ANCHOR ગુજરાત છાત્ સાંસદ દ્ારા દેશમાાં લદા્યેલ ‘ઇમજ્ચનસી’ પ્વશે પત્કાર, લેખક પ્વષ્ણુ પાંડ્ાની ટૉક ્યોજાઇ હતી

બ ેથી વધ ુવ્યક્ત  સાથે 
પ્નકળ ેતો  કા્ય્ચવાહી થતી

ઘણા કાાંપ્તકારીઓ આ 
રળવળમાાં જોિા્યા હતા

1973માાં ગજુરાત સરકારે 
રાજીનામાં ુઆપવુાં પડ્ુાં

1857, 1947 અને 1977્ાં  દુઘ્વટનાને 
્ીધે ઇભતહા્સ્ાં ્ોકો ્ાટે આ ત્ીજી 
રાિ આઝાદી ્ાટેની ચળરળ બની 
હતી. બે ્થી રધુ વયક્તઓ જો એક ્સા્થે 
ભેગા જોરા ્ ળે તો યોગય કાય્વરાહી કિી 
પો્ી્સ તેને જે્ ભેગા કિતાં હતા.

્ોકોએ  ચૂપ િહીને આ ચળરળને 
આગળ ધપારી હતી. ભરષ્ણ પંડ્ા 
ભ્સરાય શંકિભ્સંહ રાઘે્ાએ પણ જે્્ાં 
જરું પડ્ું હતું. રડપ્રધાન નિેનદ્ર ્ોદી 
પણ એ ્સ્યે આ જન આંદો્ન્ાં 
્સભક્રય િીતે કા્ કિતા હતા.

આ બધી ઘટનાની અ્સિ રષ્વ 1975 
પહે્ાજ દેખાતી હતી. આની અ્સિ 
રષ્વ 1973 ્ાં િહે્ી ગુજિાત ્સિકાિ 
પિ પણ ્થઈ હતી.  ્છેરટે એ રખતની 
્સિકાિ્ાં ચી્નભાઇ પટે્ે િાજીના્ુ 
આપરું પડ્ું હતું. 
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રષ્વ 1975 ્થી 21 ્ાચ્વ, 1977ના ગાળા્ાં બની 
િહે્ી ઘટનાઓને દેશભિ્ાં ્ોકોએ બ્ેક ડેઇ્સ 
તિીકે ્નારાતા હતા. ‘દેશ ્ાટે ‘ઇ્જ્વન્સી’એ 
ત્ીજી આઝાદીની ચળરળનો ્સ્ય હતો’ એ ્સ્યે 
પ્રધાન્ંત્ી ઇકનદિા ગાંધીના નેતૃતર હેઠળ પ્રજાએ 
ગુજાિે્ા એ 21 ્ભહનાને દેશરા્સીઓ આજે પણ 
ઇ્જ્વન્સી તિીકે ગણારે ્છે. આ અંગે ગુજિાત ્છાત્ 
્સં્સદ દ્ાિા ઇ્જ્વન્સી ભરશે ટૉકનું આયોજન કિાયું  
હતું. જે્ાં  કસપકિ તિીકે  પત્કાિ, ્ેખક ભરષ્ણ 
પંડ્ા ઉપકસ્થત િહ્ા હતા. તે્ને જણાવયું હતું કે એ 
્સ્યના 21 ્ભહના દેશ ્ાટે તણારરાળા હતા. 
રષ્વ 1975 ્થી 21 ્ાચ્વ, 1977 ્સુધીના ભદર્સોને 
ઇ્જ્વન્સી તિીકે જાહેિ કિાયા હતા.

આડટ્ટકલ-352ના હઠેળ 
દેશ જજુમતો હતો
આરટ્ટક્-352 અંતગ્વત દેશને આંતરિક 
્સુિક્ાનાે ખતિો અને ભય હોય તયાિે આ 
ક્્ ્સ્ગ્ર દેશ્ાં ્ાગુ કિરા્ાં આરે ્છે. 
આ એક િાજકીય ્ુદ્ો ન બનારી, ઇ્જ્વન્સી 
શું ્છે તે ્સ્જરું ખૂબ જ જરૂિી ્છે. અને આ 
કસ્થભત આજે ગ્ે તયાિે દેશ્ાં ્સજા્વય શકે 
્છે. જો આપણે ઇ્જ્વન્સી્થી અજાણ િહીએ. 
્ોકશાહી દેશ્ાં આ પ્રકાિની પરિકસ્થભત 
ગ્ે તયાિે ઉપકસ્થત ્થઇ શકે ્છે. તે્થી 
દેશરા્સીઓને ્સાચી ્સ્જ આપરી જરૂિી.

હાસ્યાસપદ વાત એ હતી ક ેરિધાનમાંત્ી રિપે્સિનેટને ઓિ્ટર આપતા
એ ્સ્ય એરો ખિાબ હતો કે િાજકાિણ્ાં પણ ભંગાણ જોરા ્ળયું હતું. એ ્સ્યે એરી હાસયાસપદ રાત બની હતી કે પ્રધાન્ંત્ી 
પ્રેભ્સડેનટને ઓડ્ટિ આપતા હતા. તે્ને પ્રેભ્સડેનટને પત્ ્ોક્ાયો હતો ્સાઇન કિરા ્ાટે.
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એ્.એ્સ.
યુભન.ની ફેકલટી 
ઓફ ફેભ્્ી 
એનડ કમયુભનટી 
્સાયકન્સ્સ 
ના ફુડ એનડ 
નયુભટ્શન 
રડપાટ્ટ્ેનટના 

એ્સોભ્સએટ પ્રો.ડૉ.રનીશા 
ના્બીઆિ દ્ાિા રડોદિા રૂિ્્ાં 
બાળભરકા્સ અને ફુડ એનડ નયુભટ્શન 
ભ્સ્યોિીટીની સટડી કિાઇ ્છે. સટુડનટ 
તાનયા ના્ીબીઅાિ ્સા્થે ્ળીને 
કિાયે્ સટડી્ાં એક કંપનીના 
્સી.એ્સ.આિ. હેઠળ પાદિા્ાં 
બાળકો અને તરૂણોની ્સોભશય્ 
ઇકોનોભ્ક્ કસ્થતી, બાળ ભરકા્સ, 
ફુડ અને નયુભટ્શન પ્રે્ટી્સ રગેિે 
ભરશે સટડી કિાઇ હતી. જે્ાં 0-3 
રષ્વની ઉ્િના  અને 3 રષ્વ્થી રધુ 
ઉ્િના બાળકોનુ નયુભટ્શન્ સટેટ્સ 
ઘણ જ ખિાબ કસ્થભત્ાં ્છે. સટડી્ાં 
72 ્હી્ાઓના ઇનટવયૂ્વ્સ કિાયા 
હતા.

}રિો.િૉ.વનીશા 
નામબીઆર

MSU અધ્યાપ્પકા,સટટુિનટે 
બાળપ્વકાસની સટિી કરી
બાળકોમાં ન્યુટ્રિશનની સમસ્ા જોવા મળી

CSR રિોગ્ામ દ્ારા રિ્યાસ કરાશે
યુભનરભ્સ્વટીના અધયાભપકા અને સટુડનટ દ્ાિા એક સ્થાભનક કંપનીની ્દદ્થી 
્સી.એ્સ.આિ. પ્રોગ્રા્ હેઠળ આ ભરસતાિ્ાં કસ્થભત્ાં ્સુધાિો આરે તેરા હેતુ્થી 
એક કમયુભનટી ડેર્પ્ેનટ પ્રોગ્રા્ તૈયાિ કિરા્ાં આવયો ્છે.આ પ્રોગ્રા્ હેઠળ  
્છેલ્ા ત્ણ ્હીના્ાં બાળકો અને ્ાતાઓની કસ્થભત્ાં ્સુધાિો જોરા ્ ળયો ્છે.

સટિીનાાં કટેલાક 
રસરિદ તારણો

બાળકોન ેસકપલમનેટ્ી 
ન્યપુ્ટ્શનની જરૂર 

33.3% બાળકોની હાઇટ અને ્થીકને્સ 
પ્ર્ાણે રજન પૂિતુ ન્થી અને ્ો રેઇટ 
્છે. જયાિે હાઇટની ્સિખા્ણી્ાં 
75% બાળકોનું રજન ખુબ જ ઓ્છુ 
હતુ. 62.5% બાળકો ્ો રેઇટ હોરાનું 
જાણરા ્ળયુ હતુ. પાદિાના ્ોટા 
એક્બાિા અને એક્બાિ ગા્ના 
0-3 રષ્વની ઉં્િના  37% બાળકોનો 
ભરકા્સ ઘણો જ ઓ્છો ્થયો હતો.

ઇકનટગ્રેટેડ ચાઇલડ ડેર્પ્ેનટ 
કસક્ ્ાગુ હોરા ્છતા બાળકો ્ાટે 
્સપ્ી્ેનટ્ી નયુભટ્શીયનની જરૂિી 
્છે. ઉપિાંત બાળ ભરકા્સ ્ાટે અ્ીલી 
ચાઇલડહુડ એજયુકેશન આપરા ્ાટે 
્ાતાઓના કાઉન્સે્ીંગની જરૂિ ્છે. 
ખા્સ 6 રષ્વ્થી ઓ્છી ઉ્િ્થી ્ઇને 
0-3 રષ્વની ઉં્િના બાળકો ્ાટે આ 
પ્રોગ્રા્ની ખા્સ જરૂિીયાત ્છે.

પ્સટી ડરપોટ્ટર   @cbvadodara

શહેિની ્સા્ાભજક ્સંસ્થા ઓળખ 
દ્ાિા શરૂ કિરા્ાં આરે્ા યુ્થ 
ઇભનભશયેટીર ્સંરાદ અંતગ્વત 
આગા્ી 9્ી જુ્ાઇના િોજ 
અલટિનેટીર એજયુકેશન ભરષય 
પિ ટોક યોજરા્ાં આરશે. 
આ ટોક્ાં સપીકિ તિીકે 
િાજસ્થાનના ઉદયપુિની સરિાજ  
યુભનરભ્સ્વટીના ફાઉનડિ િેરા 
દંડગે ઉપકસ્થત િહેશેય ટોકનો 
પ્રાિંભ શભનરાિે ્સાંજે 5.30 
રાગયા્થી ફાઇન આર્સ્વ ફેકલટીના 
એક્ઝભબશન હો્્ાં ્થશે.આ 
ટોક્ાં અગાઉ્થી િભજસટ્ેશન 
કિારનાિ વયક્તને પ્રરેશ અપાશે.

અલટરનેડટવ 
પ્શક્ષણ પ્વશે ટૉક 

} ECGનુાં જૂનુાં મશીન.

‘ભરશ્વના પ્ર્થ્ ઇ.્સી.જી.્શીન્સ્ાનું એક ્શીન ્છે.્ેં ્યાિેય યૂઝ ન્થી કયુું. 
આ ્શીનને જોતા એરું જાણરા ્ળે ્છે કે તેનો ્છેલ્ો યૂઝ 1976 ્સુધી ્થયો હશે. 
ઇ.્સી.જી. કિતા પહે્ા બોડી્ાં ્ગાડરા્ાં આરતી ટ્ૂબ પણ ્શીનના 
બો્્સ્ાં ્છે. આ ્શીન્ાં પારિ હોલડિ ્છે. જે્થી ઇ્ે્ટ્ીભ્સટી્થી 
ઓપિેટ ્થતુ પિંતુ પ્રો્સે્સ ્સંપૂણ્વપણે ્ેનયુઅ્ ્થતી હતી. અડધો 
ક્ાક્થી રધુ ્સ્યે પી.્યુ.આિ.એ્સ. ટી. 
્ખાણની ભપ્રનટ્ાં્થી 
ડૉ્ટિ સટડી કિીને 
રિપોટ્ટ આપતા હતા. 
આ પ્રકાિનું એક ્શીન 
હોંગકોંગના મયુભઝય્ 
ઓફ ્ેરડક્ ્સાયકન્સ્સ 
્સો્સાયટી્ાં ્છે.

ઇ્ે્ટ્ૉકાડીલીયોગ્રા્ (ઇ.્સી.જી.) ્શીનની 
113 રષ્વની જનીલી બાદ રત્વ્ાન ્સ્યનું જે 
્ેટેસટ ઇ.્સી.જી.્શીન ્છે તે 10 ્સેકનડ્ાં 
રિઝલટ આપે ્છે. આ ્શીન કોઇ પણ વયક્ત 
જેને ્થોડી પણ જાણકાિી ્છે તે ઓપિેટ કિી 
શકે ્છે. અતયાધુભનક પ્રોગ્રાભ્ંગ યુ્ત આ 
્શીન બાિીક્ાં બાિીક ્ાભહતી પણ આપી 
શકે ્છે. આ્ ઇ.્સી.જી.્શીનએ ખુબજ 
્ોટી ગણાતી રાત્ાં્થી આજે એક ્સા્ાનય 
ઇનસ્રુ્ેનટ બની ગયું ્છે.

આજ ેએક ક્લકથી 10 
સેકનિમાાં ડરઝલટ મળ ેછે

મને્યઅુલ રિોસેસ થતાાં અિધો કલાક થતોપ્સટી ડરપોટ્ટર   @cbvadodara

શહેિના ભ્સનીયિ ડૉ.ભિત ્ોદીના 
પ્સ્વન્ ક્ે્શન્ાં ભરશ્વ્ાં પહે્ી 
રાિ બને્ા ઇ્ે્ટ્ૉકાડીલીયોગ્રા્ 
્શીન્ાનું એક ્છે. જે પહે્ી 
રખત 1903્ાં તૈયાિ ્થયા હતા. 
અભયા્સ દિભ્યાન યુ.કે.્થી આ 
્શીન ખિીદ્ુ હતુ. હા્ ઇ.્સી.
જી.્શીન આંગળીની એક ક્્કના 
આધાિે ઓપિેટ ્થાય ્છે. આ ્શીન 
્સંપૂણ્વપણે ્ ેનયુઅ્ી ટ્ુન કિરું પડતુ 
હતુ. ડૉ્ટ્સ્વ ડેના ઉપ્ક્્ાં ‘ભ્સટી 
ભાસકિ’ એ ઇ.્સી.જી.્શીનની 
113 રષ્વની િોચક જનીલી જાણી અને 
અહી રાચકો ્ાટે પ્રસતુત કિી હતી.

ECG મશીનના 113 વષ્ચ : મેન્યુઅલ 
ઓપરેડટંગથી એક ક્લક સુધીની જનીની
ડૉ. ભરત મોદી પાસે ટ્વશ્વમાં પહેલીવાર બનેલ મશીનસમાંનયું એક છે

25 રષ્વ પહે્ા યુ.કે.્ાં સટડી કિતા 
્સ્યે રર્સ્વર્થ્વના ્ેકરડકસટ્્ટ્ા 
આરે્ા ઘિ ‘ડર કોટેજ’ની ્ુ્ાકાતે 
ગયા હતોે તયા નજીકના ભરસતાિ્ાં 
્ેરડક્ એકનટ્્સની એક શૉપ 
હતી. આ શૉપ્ાં એક ્ાત્ ઇ.્સી.
જી. ્શીન હતુ.ડૉ.ભિત ્ોદીએ 
પોતાની પોકેટ્ની ખચીલીને આ 
્શીન ખિીદી ્ીધે્ું જે આજે પણ 
તે્ની ઓફી્સ્ાં ્ુકે્ું ્છે.

 વરસ્ચવથ્ચના ઘરની 
મલુાકાત સમ્ય ેખરીદલેુાં

} ECGનુાં આધુપ્નક મશીન.

અન્ય સાંશોધન પણ અન ેકરી રહાાં છે
આ  બધાાં ડરસર્ચ કુદરતી રિોસેસમાાંથી જ થા્ય છે. કોઇ રીજ નવી નથી 
શોધાતી અમે હાલમાાં મકાઇના છોતરા અને રોખાના છોતરામાાંથી આ 

રિકારના રેસા છટુટ્ા પાિવાનુાં ને તેના હાઇ પિફોમ્ચનસ ટે્સટાઇલ િાઇબર 
તૈ્યાર કરવાનુાં ડરસર્ચ કરી રહાાં છે. } િૉ.ભરત પટેલ, સાંશોધન કરતા

સાઇઝ
તૈયાિ ્થયે્ા ્સેલયુ્ોઝની ્સાઇઝ 
્સોઇ જેટ્ી ્છે. જેનું ્ાપ 500 
નેનો ્ીટિ ્ંબાઇ્ાં અને 36-

40 નેનો ડાયા્ીટિ ્છે. 

હાિકાાં સાાંધવા નનેો 
પાવિરનો ઉપ્યોગ

બન્ચના કસેમાાં 90 
પ્દવસમાાં ડરકવરી મળશે

દવાની કપેસ્યલુર િળોના રિીઝવવેશન માટ ેઉપ્યોગી

નેનો ્સેલયુ્ોઝની ્દદ્થી ્જબુત 
કકૃત્ી્ હાડકાં બની શકશે. 

ભભરષ્ય્ાં 
હાડકાના 
રિપ્ે્સ્ેનટના 
સ્થાને હાડકાં 
્સાંધરા ્ાટે 

આ નેનો પારડિનો ઉપયોગ કિી 
શકાશે. અ્ેિીકાના ્સાયકનટસર્સ 
કકૃત્ી્ હાડકાં બનારરાની પ્રો્સે્સ 
કિી િહ્ાં ્છે.

હા્્ાં ્ેડીક્ ક્ેત્્ાં 70-80% 
બન્વના કે્સી્સ્ાં નરી ચા્ડીના 

ભન્ા્વણ ્ાટે જે 
જે્ ્ગાડરા્ાં 
આરે ્છે તેની 
અ્સિ 1 રષ્વ્ાં 
્થતી હોય ્છે. 

ડૉ.ભિત પટે્ના રિ્સચ્વ્ાં પુિરાિ 
્થયુ ્છે કે તે નેનો ્સેલયુ્ોઝ્થી 
બને્ જે્ ્ગાડરા્થી તેની અ્સિ 
90 ભદર્સ્ાં ્થઇ શકે ્છે.

કેળાના નેનો ્સેલયુ્ોઝ અને પો્ીભરનાઇ્ આલકોહો્ 
ભ્શ્રણ્થી બને્ી રફલ્ ઓક્્સજન બેિીયિ ્છે. જે પાણીના 
્સંપક્ક્ાં આરતા ઓગળી જાય ્છે. આ રફલ્્થી દરાની 
કેપસયુ્ બની શકે ્છે. આ ઉપિાંત ફળોને તાજા િાખરાના 
પેકેજીીંગ ્ાટે અને ફુડ પ્રો્સે્સીંગ ટેકનો્ોજી્ાં આ ઉપયોગ 
ક્રાંતીકાિી પુિરાિ ્થઇ શકે ્છે.

આ સાંશોધન ્ ્યા ક્ષતે્માાં ઉપ્યોગી થશ?ેપ્સટી ડરપોટ્ટર   @cbvadodara

એ્.એ્સ.યુભન.ના ટે્્સટાઇ્ કે્ેસટ્ી એકનજભનયરિંગ 
ભરભાગના આભ્સસટનટ પ્રૉ. ભિત પટે્ે પોતાના સટુડનટ 
પ્રતીક જોષી ્સા્થે ્ળીને ્ેરડક્ ્સભહત અનય ઇનડસટ્ી્ાં 
ઉપયોગી ્થાય તેરું રિ્સચ્વ કયુું ્છે. કેળાના રેસટને પ્રો્સે્સ 
કિીને તે્ાં્થી તૈયાિ કિાયે્ા ફાઇબિને કુદિતી પાચકોની 
્દદ્થી નેનો ટેકનો્ોજી રડે પ્રો્સે્સ કિીને આ રિ્સચ્વ્ાં 
પારડિ, જે્ અને ભ્્રીડ ્સો્ તૈયાિ કિાયું ્છે. આ 
રિ્સચ્વની ્દદ્થી ભભરષ્ય્ાં આરટ્ટરફભશય્ હાડકા તૈયાિ 
કિાશે.આરટ્ટરફભશય્ હાડકા ઉપિાંત રિ્સચ્વની ્દદ્થી ફુડ 
ભપ્રઝરવેશન ્ાટે અને સકીન કેિ ્ાટે પણ ઉપયોગી ્થાય તેરું 
અર્ોકન કિાયું ્છે. નર્સાિી એભગ્રકલચિ યુભન.્ાં રલડ્ટ 
બેનકનો એક પ્રોજે્ટ હતો. જે્ાં બનાના રેસટ્ાં્થી પ્રો્સે્સ 
કિીને ફાઇબિ ્છુટ્ા કિાયા હતા. એ્.એ્સ.યુના પ્રોફે્સિ 
દ્ાિા કેળાના આ િે્સાઓનો કુદિતી પાચકોની ્દદ્થી નેનો 
પાટ્ટ તૈયાિ કિાયો હતો. ઇકો ફ્ેનડ્ી પ્રો્સે્સ દ્ાિા કનરટ્ટ 
કિાયે્ા નેનો ફાઇબિ્ાં્થી કેટ્ાક ્સેલયુ્ોઝ રિ્સચ્વ ડેર્પ 
કિરા્ાં આવયા ્છે. આ ફાઇબિ પિ પ્રો્સે્સ કિીને તે્ાં્થી 
એક જે્, પારડિ અને ્સો્ ્સસપેનશન તૈયાિ કિાયું ્છે.

ફેકલ્ી ઓફ ્ેકનોલોજી એનડ એનનજિટ્ન્રરંગના ્ેકસ્ાઇલ કેટ્મસરિી ટ્વભાગના પ્ાધ્ાપકે એક ઉપ્ોગી રરસર્ચ ક્યુું છે

MSUના રિાધ્યાપકના ડરસર્ચથી ભપ્વષ્્યમાાં 
આડટ્ટડિપ્શ્યલ હાિકાાં તૈ્યાર કરી શકાશે

આટ્સસ્ન્ પ્ોફેસર ભરત 
પ્ેલના આ ખાસ રરસર્ચની 
મદદથી હવે  આર્ટિરફટ્શ્લ 
હાડકાં સટ્હતની અન્ 
ઉપ્ોગી રીજો પણ તૈ્ાર 
થઇ કરી શકાશે

}એપ્ગ્કલરરનો વેસટ ઉપ્યોગી
નેનો ટે્નો્ોજીની ્દદ્થી એભગ્રકલચિના રેસટ્ાં્થી ઉપયોગી 
્સંશોધન ્થઇ શકે ્છે. દેશ્ાં ્ોટા પાયે જો આ પ્રકાિનું 
પ્રોડ્શન ્થાય તો ્સસતા ભારે ્ ેરડક્, ફુડ પ્રો્સે્સીંગ ્સભહતના 
ક્ેત્ને એભગ્રકલચિ રેસટ્ાં્થી ઉપયોગી ચીજો ્ળી શકે ્છે.

રિોસસે કવેી રીતે 
ડરસર્ચ કરા્ુયાં?

} બનાના રેસટ ખા્સ કિીને ્થડને 
એક ્શીન્ાં પ્રો્સે્સ કિીને 
તે્ાં્થી કેળના િે્સા ્છુટ્ા કિાયા

} આ િે્સા્ાં્થી કાપડ તૈયાિ 
કિરા્ાં આવયું હતું જે કોટન 
જેટ્ું પાતળું નહીં પિંતુ ્થોડું 
જાડું હતું.

} કેળાના ્થડના ફાઇબિને કુદિતી 
એ્ઝાઇ્ દ્ાિા ઇકો ફ્ેનડ્ી 
પ્રો્સે્સ્થી ખૂબ જ નાના કણો્ાં 
ફેિરી દઇને નેનો ્સેલયુ્ોઝનું 
ભન્ા્વણ કિાયું.

} આ ્સેલયુ્ો્સ્ાં જે્, પારડિ, 
રફલ્ જેરા ભરભરધ સરરૂપો્ાં 
ઢાળરા્ાં આવયું.
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રેસટન્વ ઇકનડયન િીજયન 
ચાટ્ટડ અકાઉનરનર્સ સટુડનર્સ 
એ્સોભ્સયેશનની બિોડા 
રિાનચ (ભરકા્સા) દ્ાિા ચાટ્ટડ 
અકાઉનટનર્સના સટુડનર્સ ્ાટે 
બે ભદર્સીય નેશન્ કનરેશનનું 
આયોજન કિાયુ ્છે.આ કનરેનશનો 
પ્રાિંભ 8્ી જુ્ાઇએ ્થશે.
કનરેનશનના ઓપનીંગ ્સ્ાિોહ્ાં 
એભશયાની પ્ર્થ્ ઓપન રોટિ 
સરી્િ ભક્ત શ્ા્વ ભચફ ગેસટ 
તિીકે ઉપકસ્થત િહેશે.ઇનૉગ્ર્ 
્સ્ાિંભ્ા આઇ.્સી.એ.આઇ.ના 
પ્રેભ્સડેનટ એ્.દેરિાજા િેડ્ી, રાઇ્સ 

પ્રેભ્સડેનટ ભન્ેશ ભરક્્સે ્સભહતના 
ચાટ્ટડ અકાઉનટનર્સ ઉપકસ્થત િહેશે. 
્થી્  ‘્સ્્સે્સ ઇઝ બોન્વ આઉટ ઓફ 
એ્શન’ િાખી ્છે. કનરેશનના્ાં 
પ્ર્થ્ ભદર્સે કોપપોિેટ ્ૉ, ્સ્્સે્સ 
ઇઝ બોન્વ આઉટ એ્્સેશન, ચેકનજંગ 
પેિેડાઇ્ ઇન ઇકનડયન ઇકોનોભ્્્સ 
ભરષય પિ એ્્સપર્સ્વ ્ે્ચિના 
ર્તવય યોજાશે.9્ી જુ્ાઇએ 
શભનરાિે ચેકનજંગ ્ેનડસકેપ ઇનફોિ 
ફાઇનાકન્સય્ ્સભર્વ્સી્સ ઇન 
ઇકનડયા, એકાઉનર્સ એનડ ઓરડટ, 
ઇનડાયિે્ટ ટે્્સેશન, અને 
્ોરટરેશન ્ે્ચિ યોજાશે.અંભત્ 
્ોરટરેશન ્ે્ચિ્ાં નેપાળના 
શૌનક ભથ્થા ઉપકસ્થત િહેશે.

પ્સટીમાાં CAના સટટુિન્ટસ માટે 
નેશનલ કનવેનશન ્યોજાશે
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એ્.એ્સ.યુભનર્સ્વટીના યુભનયન 
પેરેભ્યન ગ્રાઉનડ પા્સે આરે્ 
3 ગુજિાત બટાભ્યન એન.્સી.
્સી. હેડ્રાટ્ટિ્ાં એનયુઅ્ કેમપ 
યોજાઇ િહ્ો ્છે.આ કેમપ્ાં િાજયના 
ભરભરધ ભજલ્ાઓ્ાં્થી 450 કેડેર્સ 
ભાગ ્ઇ િહ્ાં ્છે. કેમપના ભાગરૂપે 
િભરરાિે  ્સાંજે 4.30 રાગયા્થી 
કેડેર્સ દ્ાિા કલચિ્ પ્રોગ્રા્ 
પ્રસતુત કિાશે. આ કેમપના ભાગરૂપે 
એન.્સી.્સી.કેડ્ટ્સની ઇનટિ ગ્રુપ 
િાઇફિ કૉકમપટીશન પણ યોજાઇ 
હતી.

NCC કેમપમાાં 
કલરરલ કા્ય્ચકમ


