અરાઉન્ડ ધ િસટી

લેટર પ્રકરણમાં પગલાં ન
લેવાય તો આંદોલન

અમદાવાદ : ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં
સમાજવિદ્યા ભવનમાં ફરજ બજાવતાં
મહિલા લેકચરરોને બિભત્સ લેટરો
લખવાના પ્રકરણમાં સત્તાધીશો ઢીલું
વલણ અપનાવી રહ્યા છે. સમગ્ર
પ્રકરણમાં કસૂરવાર અધ્યાપકનું
નામ સત્તાવાર જાહેર થાય તે
પહેલા જ ભીનું સંકેલી લેવાના
પ્રયાસો ચારેબાજુથી થઇ રહ્યા છે.
ત્યારે બીજી બાજુ વિદ્યાર્થી સંગઠન
એનએસયુઆઇએ પણ હવે આ
પ્રકરણમાં ઝંપલાવવાનું નક્કી કર્યું છે.
આજે એનએસયુઆઇના કેટલાક
વિદ્યાર્થી કાર્યકરોએ કુલપતિને મળીને
દોષી અધ્યાપક સામે કડક કાર્યવાહી
કરવા માંગણી કરી હતી. જો આગામી
દિવસોમાં આ અધ્યાપક સામે કડક
કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તો ઉગ્ર
આંદોલનની પણ ચીમકી આપી હતી.
ઉલ્લેખનીય છે અગાઉ પણ સાયન્સ
કોલેજોમાં સ્વનિર્ભર ધોરણે વર્ગ
વધારા સામે એનએસયુઆઇ દ્વારા
શરૂ કરાયેલા આંદોલન કોઇપણ
પરિણામ વિના સમેટી લેવાયું છે.
હવે આ ચકચારી પ્રકરણમાં પણ
એનએસયુઆઇના વિદ્યાર્થીઓે
આંદોલનની આપેલી ચીમકી પ્રમાણે
ખરેખર આંદોલન કરવામાં આવે
છે કે માત્ર રાજકીય લાભ ખાટવા
માટે આવી રજૂઆત કરવામાં આવે છે
તે આગામી દિવસોમાં સાબિત થશે.

યુનિવર્ટસિ ી કક્ષાએ ‘સમાજવિદ્યા બિભત્સ લેટર પ્રકરણ’ નો વિંટો વાળી દેવાની તૈયારી

ત્રણ અઠવાડિયામાં તમામ મુખ્ય
શિક્ષકોની ભરતી કરવા આદેશ

લંપટ પ્રોફેસરને કોણ છાવરી રહ્યું છે? --

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

--

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સમાજવિદ્યા
ભવનમાં ફરજ બજાવતી મહિલા લેક્ચરરોને
બિભત્સ લેટરો મોકલવાના પ્રકરણમાં પોલીસે
શરૂઆતમાં કાર્યવાહી કર્યા બાદ અચાનક સમગ્ર
પ્રકરણને હવે અધવચ્ચે આટોપી લેવાની
કાર્યવાહી તમામ સ્તરે શરૂ કરી
દેવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા
ડબલ્યુડીસી (વિમેન ડેવલપમેન્ટ
સેલ) દ્વારા તપાસ શરૂ કરી છે તેવો
દાવો કુલપતિ દ્વારા કરવામાં આવી
રહ્યો છે. આ માટે ટૂંક સમયમાં
પોલીસે કરેલી કાર્યવાહીનો અહેવાલ
યુનિવર્સિટીને સુપ્રત કરવા માટે વિનંતી
કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. બીજીબાજુ
આ પ્રકરણમાં સંડોવાયેલા હોવાનું મનાતા
અધ્યાપકના પરિવારજનોએ દરેક મહિલા
લેક્ચરરના ઘરે જઇને આગળ કોઇ કાર્યવાહી ન
કરવાની વિનંતી અને કાકલૂદી શરૂ કરી હોવાનું
પણ બહાર આવી રહ્યું છે.
સમાજવિદ્યા ભવનમાં મહિલા લેકચરરોએ
લેટર પ્રકરણના મામલે પોલીસમાં અરજી આપ્યા
બાદ મહિલા પોલીસ દ્વારા તપાસ કાર્યવાહી

શરૂ કરવામાં આવી હતી. જેમાં ભવનમાં ફરજ
બજાવતાં તમામ પુરષુ પ્રોફેસરો અને કર્મચારીઓને
બોલાવીને નિવેદનો પણ લેવામાં આવ્યા હતા.
જેના આધારે પોલીસ આરોપી અધ્યાપક સુધી
પહોંચી ગઇ હતી. ગમે તે ઘડીએ આરોપીની
ધરપકડ કરવામાં આવે તેવી બાંહેધરી ખુદ
પોલીસ દ્વારા પણ આપવામાં આવી
હતી. પરંતુ અચાનક છેલ્લા બે
દિવસથી પોલીસ, યુનિવર્સિટી
અને મહિલા લેક્ચરરો
તરફથી આ સમગ્ર પ્રકણમાં
ઢીલું વલણ અપનાવવાનું શરૂ
કરવામાં આવ્યું છે.
સૂત્રો કહે છે કે, આરોપી
પ્રોફેસરના સંબધં ીઓએ દરેક મહિલા
લેક્ચરરના ઘરે જઇને આ પ્રકરણમાં આગળ ન
વધવા આજીજી કરવાનું શરૂ કર્યું છે. બીજીબાજુ
મહિલા પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ થાય તો જ
કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કર્યું છે.
યુનિવર્સિટીના કુલપતિ એમ.એન.પટેલ કહે
છે, આ કેસમાં પોલીસમાં ફરિયાદ કરનારી
મહિલા લેક્ચરરને બોલાવીને વાસ્તવિક્તા
જાણીને આરોપી સામે કડક પગલાં લેવાની
કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. પરંતુ એક વખત

ફરિયાદ નથી તો પછી અમારા
નિવેદનો કેમ લેવાયા : પ્રોફેસરો

સમાજવિદ્યા ભવનમાં ફરજ બજાવતાં પુરુષ
પ્રોફેસરોને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવીને
નિવેદનો લેવામાં આવ્યા હતા. પ્રોફેસરો કહે
છે કે મહિલા પોલીસ દ્વારા હજુ સુધી આ
કેસમાં ફરિયાદ થઈ ન હોવાનું કહેવામાં
આવે છે. ખરેખર જો ફરિયાદ થઇ નથી
તો પછી અમને પોલીસ સ્ટેશન બોલાવીને
નિવેદનો કેમ લેવામાં આવ્યા, અમારા
હસ્તાક્ષરની ચકાસણી કેમ કરવામાં આવી તે
સમજાતું નથી. વાસ્તવિક્તા એ છે કે મહિલા
પ્રોફેસરોએ ફરિયાદ આપ્યા પછી જ પોલીસે
તપાસ કરીને આરોપી સુધી પહોંચી હતી.
અમે ઇચ્છીએ છીએ કે કોઇપણ સંજોગોમાં
આરોપીનું નામ જાહેર થવું જોઇએ. જેથી કરીને
ભવિષ્યમાં પણ કોઇ પ્રોફેસર કે કર્મચારી
આવી હરકત કરવામાં આવે નહીં.

આરોપી
પ્રોફેસરના પરિવારે
મહિલા પ્રોફેસરોને કેસ
ન કરવા વિનંતી
કરી

આરોપી સામે પગલાં લેવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યા
બાદ મહિલા લેક્ચરરો પોતાની ફરિયાદમાંથી ફરી
ન જાય તે જરૂરી છે. હાલ ડબલ્યુડીસી પોતાની રીતે
કાર્યવાહી કરી રહી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ફરિયાદ કરનારી મહિલા

રેલવે કર્મીઓની ચોપાટ જામી

ફિઝિયોથેરાપીની તમામ
બેઠકો ભરાઇ ગઇ

અમદાવાદ: મેડિકલ-પેરા મેડિકલમાં
પ્રવેશ માટે ચાલતી કાર્યવાહીમાં
ગઇકાલે ફિઝિયોથેરાપીમાં ૧૯,
બી.એસસી નર્સિગમાં ૧૯૨,
ઓપ્ટોમેટ્રીમાં ૨૦ અને નેચરોપેથીમાં
૧ મળીને કુલ ૨૦૫ વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ ફાળવવામાં આવ્યા હતા.
આમ,તા.૧લીએ ૨૦૧ વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ અપાયો હતો. અત્યાર સુધીની
કાર્યવાહીમાં ૩૧૨૩ વિદ્યાર્થીઓએ
પ્રવેશ લીધો હતો. ફિઝિયોથેરાપીની
તમામ બેઠકો ભરાઇ હતી. આ સાથે
જ હવે બી.એસસી નર્સિગમાં ઓપન
કેટેગરીની ૪૬, એસઇબીસીની
૧૬૮ મળી કુલ ૨૧૪, ઓપ્ટોમેટ્રીની
એસઇબીસીની ૧૧, નેચરોપથીની
૫ મળી કુલ ઓપન કેટેગરીની ૪૬
અને એસઇબીસી કેટેગરીની ૧૮૪
બેઠકો સાથે કુલ ૨૩૦ બેઠકો ખાલી
પડી હતી.
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લેક્ચરરો પૈકી કેટલાક હવે આ કેસમાં આગળ
કાર્યવાહી ન કરવાનું મન બનાવી ચૂક્યા છે.
બીજીબાજુ કેટલીક મહિલા લેકચરરોએ કોઇપણ
સંજોગોમાં આરોપીને સજા થવી જોઇએ તેવું
વલણ અપનાવી રહ્યા છે.

ડિપ્લોમા ઇજનેરીની ૩૮૬૮૮ ખાલી
બેઠકો ભરવાની સત્તા કોલેજોને સોંપાઈ

--
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શહેરમાં શ્રાવણિયાે જુગાર ધૂમ ચાલી રહ્યો છે ખાનગીમાં કોઇના ઘરે અથવા કલબોમાં જુગાર રમીને જુગારીઓ
સંતોષ માની લેતા હોય છે પણ નવરંગપુરા રેલ્વે ક્રોસિંગમાં સિગ્નલ પર જ રેલ્વેના કેટલાક કર્મચારીઓ જાહેરમાં
જુગાર રમી રહ્યા છે. આવા જુગારીઓને અહીથી પસાર થતા લોકો જોઇને ટીખળ કરી કહેતા હોય છે કે સરકાર
જુગાર રમવાનો પણ પગાર તેમને ચૂકવી રહી છે.	
તસવીર શૈલષ
ે સોલંકી

રાજ્યની સ્કૂલોમાં ખાલી પડેલી મુખ્ય શિક્ષકની
જગ્યાઓ ત્રણ અઠવાડિયામાં બઢતીથી ભરવા માટે શિક્ષણ
વિભાગ દ્વારા તમામ જિલ્લાઓમાં અધિકારીઓને સૂચના
અપાઈ છે. ત્યારબાદ ખાલી રહેતી જગ્યાઓ પર સીધી ભરતીથી
નિમણૂક કરવા માટે જણાવાયું છે. અગાઉ શિક્ષણ વિભાગે બઢતી
અને સીધી ભરતીની કાર્યવાહી સ્થગિત કરવા માટે સૂચના આપી
હતી. જોકે હવે કોર્ટનો હુકમ આવી જતાં ત્રણ અઠવાડિયામાં
ભરતી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી છે.
જે જિલ્લાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકના બઢતીના હુકમો કરવામાં
આવ્યા ન હતા તે જિલ્લાઓમાં બઢતી- સીધી ભરતીની કાર્યવાહી
બીજી સૂચના ન મળે ત્યાં સુધી સ્થગિત કરવા સૂચના આપી હતી.
જોકે આ અંગે કોર્ટ દ્વારા ઓર્ડરમાં સુધારો કરીને મુખ્ય શિક્ષકની
ભરતીની કાર્યવાહી કરવા અને ત્રણ અઠવાડિયાની અંદર
સૌપ્રથમ મુખ્ય શિક્ષક તરીકે બઢતી આપવા અને ત્યારબાદ સીધી
ભરતીના ઉમેદવારોને મેરિટ મુજબ નિમણૂક આપવા હુકમ કર્યો
હતો. જેથી મુખ્ય શિક્ષક તરીકે બઢતીની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા
માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તમામ ડીપીઈઓને સૂચના આપી
છે.બઢતીથી નિમણૂક આપ્યા બાદ બાકી રહેતી જગ્યાઓ પર
સીધી ભરતીના ઉમેદવારોને રૂબરૂ સ્થળ પસંદગી માટે બોલાવીને
પ્રમાણપત્રોની ખરાઈ કરીને નિમણૂક કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવા માટે
સૂચના અપાઈ છે. આ તમામ કાર્યવાહી ૨૦ ઓગસ્ટ સુધીમાં
પૂર્ણ કરવા માટે પણ તાકીદ કરાઈ છે. કોર્ટના આદેશ અનુસાર
૨૦ ઓગસ્ટ સુધી જો કાર્યવાહી પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો
તેની જવાબદારી જે તે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની રહેશે
તેમ પણ શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જણાવાયું હતું.

ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગમાં
ઓનલાઇન પ્રવેશમાં સળંગ ત્રણ રાઉન્ડ
પુરા કરી દેવાયા છે. ત્રણ રાઉન્ડના અંતે
૩૮૬૮૮ એટલે કે ૫૦ ટકાથી વધારે
બેઠકો ખાલી પડી છે. હવે ખાલી પડેલી આ
તમામ બેઠકો ભરવાની સત્તા નિયમ પ્રમાણે
કોલેજ સંચાલકોને સોંપી દેવાશે.પ્રવેશ
સમિતિના સૂત્રો કહે છે રેગ્યુલર પ્રવેશમાં
કોઇ વિદ્યાર્થીઓ ન મળતાં આ બેઠકો ખાલી
પડી છે. હવે પૂરક પરીક્ષામાં પાસ થયેલા
વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની રીતે સીધા કોલેજમાં
જઇને પ્રવેશ લેવાનો રહેશ.ે
ડિપ્લોમા એન્જિનિયરિંગમાં પ્રવેશ
માટેના ત્રીજા રિશફલિંગ રાઉન્ડની પૂર્ણાહૂતિ
કરી દેવામાં આવી છે. ત્રીજા રાઉન્ડમાં જે

વિદ્યાર્થીઓે પ્રવેશ આપવામાં આવ્યો હતો પૂરક પરીક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને
તેમને ફી ભરવા માટે આપેલી મુદત પુરી
થઇ ચુકી છે. જેના કારણે પ્રવેશ સમિતિ સીધાે કોલેજમાં પ્રવેશ
દ્વારા સત્તાવારી રીતે હવે પ્રવેશ પ્રક્રિય પૂર્ણ ધો.૧૦ની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ
થઇ હોવાની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. તાજેતરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યું
પ્રવેશ સમિતિના મેમ્બર સેક્રેટરરી બી.એસ. છે. જેમાં અંદાજે ૨૭ હજાર જેટલા
દવે કહે છે પ્રવેશ માટે સમિતિ પાસે કુલ વિદ્યાર્થીઓ પાસ જાહેર થયા છે. આ
૬૧૩૬૯ બેઠકો ઉપલબ્ધ હતી. જે પૈકી ત્રીજા વિદ્યાર્થીઓ પૈકી જેઓએ ડિપ્લોમા
ઇજનેરીમાં પ્રવેશ લેવો હશે તેઓ
રાઉન્ડના અંતે ૩૬૮૪૮ બેઠકો ખાલી પડી માટે હવે પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા કોઇ
છે. એટલે કે ૫૦ ટકા કરતાં વધુ બેઠકો ખાલી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે નહી. આ
પડી છે. પ્રવેશ સમિતિએ પોતાની કાર્યવાહી વિદ્યાર્થીઓએ સીધા ડિપ્લોમા ઇજનેરી
પૂરી કરી દીધી છે. હવે જે બેઠકો ખાલી કોલેજમાં જઇને પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ
પડી છે તે ભરવાની સત્તા કોલેજ સંચાલકોને કરાવવાનો રહેશ.ે
સોંપી દેવામાં આવશે. કોલેજ સંચાલકોએ
આગામી તા.૪ થી ૧૨મી ઓગસ્ટ સુધીમાં રહેશ.ે ચાલુ વર્ષે મિકેનિકલ, સિવિલ અને
પોતાની રીતે વિદ્યાર્થીઓ મળે તેને પ્રવેશ ઇલેકટ્રિક બ્રાન્ચમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઝોક
આપીને પ્રવેશ સમિતિ સમક્ષ રજૂ કરવાના યથાવત રહ્યો હતો.

વિદ્યાર્થીઓનું ૩૯.૧૪, અને વિદ્યાર્થીનીઓનું ૪૮.૩૧ ટકા પરિણામ
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ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પૂરક
પરીક્ષાનંુ ૪૧.૮૪ ટકા પરિણામ ટાળતાં સાયન્સમાં ૫૦ ટકા બેઠકો ખાલી જ તમારી મહેનત અને
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શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જુલાઈમાં
લેવામાં આવેલી ધોરણ-૧૨ સામાન્ય
પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું ૪૧.૮૪ ટકા
પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
પુરક પરીક્ષામાં સમગ્ર રાજ્યમાંથી ૭૧
હજાર વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી.
જેમાંથી ૩૦ હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓ
પાસ થયા છે. પૂરક પરીક્ષામાં પણ પાસ
થવાની ટકાવારીમાં વિદ્યાર્થિનીઓ મેદાન
મારી ગઈ છે. વિદ્યાર્થિનીઓનું પરિણામ
વિદ્યાર્થીઓ કરતા ૯ ટકા જેટલું વધુ છે.
માર્ચ-૨૦૧૪માં બોર્ડ દ્વારા લેવામાં
આવેલી ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની
પરીક્ષામાં એક વિષયમાં સમગ્ર રાજ્યમાં
૯૨૦૧૮ વિદ્યાર્થીઓ નાપાસ થયા હતા.
નાપાસ વિદ્યાર્થીઓનું વર્ષ ન બગડે તે
માટે એક વિષયમાં નાપાસ વિદ્યાર્થીઓની
પૂરક પરીક્ષા જુલાઈ માસમાં લેવામાં આવી
હતી. જેમાં ૯૨૦૧૮ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા
હતા. જોકે પરીક્ષા દરમિયાન ૭૧૬૪૧

વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. બોર્ડ
દ્વારા શનિવારે પરિણામ જાહેર કરવામાં
આવ્યું હતું. જેમાં ૨૯૯૭૭ વિદ્યાર્થીઓ
પાસ થયા છે. આમ ધોરણ-૧૨ સામાન્ય
પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું એકંદરે ૪૧.૮૪
ટકા પરિણામ જાહેર કરાયું છે.
ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પૂરક
પરીક્ષામાં ૫૦૪૯૪ વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા
હતા જેમાંથી ૧૯૭૬૧ વિદ્યાર્થીઓ પાસ
થયા છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓની પાસ
થવાની ટકાવારી ૩૯.૧૪ ટકા જેટલી
છે. જ્યારે ૨૧૧૪૭ વિદ્યાર્થિનીઓ
પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત રહી હતી જેમાંથી
૧૦૨૧૬ વિદ્યાર્થિનીઓ પાસ થઈ છે.
આમ વિદ્યાર્થિનીઓની પાસ થવાની
ટકાવારી ૪૮.૩૧ ટકા જેટલી છે. શિક્ષણ
બોર્ડ દ્વારા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨
સામાન્ય પ્રવાહની પૂરક પરીક્ષાનું પરિણામ
જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હવે
ટૂકં સમયમાં ધોરણ-૧૨ સાયન્સની પૂરક
પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવશે
તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
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ગુજરાતની જુદી જુદી
યુનિવર્સિટીઓ સાથે જોડાયેલી સાયન્સ
કોલેજોમાં ચાલુ વર્ષે ઓનલાઇન એડમિશન
કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રવેશ સમિતિ દ્વારા
૨૭ હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓને કોલેજ
ફાળવવામાં આવ્યા પછી પણ માત્ર ૫૦
ટકા વિદ્યાર્થીઓએ
ે પોતાનો પ્રવેશ કન્ફર્મ
કરાવ્યો હતો. આ માટેનંુ મુખ્ય કારણ એ
છે કે મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને પોતાના
વિસ્તારની અથવા તો શહેરની કોલેજોના
બદલે બહારગામની સાયન્સ કોલેજોમાં
પ્રવેશ આપી દેવામાં આવતાં મોટાભાગના
વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ લેવા જવાનું
ટાળ્યું હતું.
ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસીમાં
ઓનલાઇન બાદ ચાલુ વર્ષે બી.એસસી એટલે
કે સાયન્સમાં પણ ઓનલાઇન એડમિશન
કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલીક કોલેજો અને
યુનિવર્સિટીઓએ ઓનલાઇન પ્રક્રિયામાં
જોડાવવા ઇન્કાર કરીને પોતાની રીતે
વિદ્યાર્થીઓને સીધો પ્રવેશ આપી દીધો હતો.

જે કોલેજો ઓનલાઇન પ્રક્રિયામાં જોડાઇ તેની
અંદાજે ૨૭ હજાર બેઠકો પર વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ ફાળવી આપવામાં આવ્યો હતો.
પ્રવેશ સમિતિના સૂત્રો કહે છે આટલી મોટી
સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ફાળવ્યા પછી પણ હજુ
સુધી માત્ર ૧૩ હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓે
પ્રવેશ કન્ફર્મ કરાવ્યો છે. એટલે કે ૫૦ ટકા
બેઠકો ખાલી પડી છે. એક સમયે સાયન્સમાં
મોટાપાયે પ્રવેશની સમસ્યા થશે તેવંુ લાગતું
હતું તેના બદલે ૫૦ ટકા બેઠકો ખાલી રહી
છે. આ અંગે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું
હતું કે અમદાવાદ સહિતના અન્ય શહેરોની
સાયન્સ કોલેજોમાં પ્રવેશ મેળવવા ઇચ્છતાં

ે મળતા તાત્કાલિક પોલીસે કરેલી કાર્યવાહી
લોકજાગૃતિ ટ્રાફિક વોટ્સ-એપ’ ઉપર લોક-ફરિયાદનો મેસજ

ટ્રાફિકજામ રોકવા Wapથી નવો ઉપાય : સ્થળ
પર જઇને ૩૬૦ વાહનચાલકને પોલીસે દંડયા
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માત્ર બે-પાંચ મિનિટનું કામ હોય એટલે વાહન
રોડ ઉપર ગમે તેમ પાર્ક કરીને જતાં રહેતાં વાહનચાલકો
સામે પોલીસ અને પ્રજાનો સામૂહિક પ્રયોગ સફળ રહ્યો
છે. અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિક જામ થાય તે રીતે
પાર્ક કરાતાં વાહનો અંગે વોટ્સ-એપ (Wap)
ઉપર મળેલી ૪૩૧ ફરિયાદમાંથી ૩૬૦
વાહનચાલકોને પોલીસે દંડ ફટકાર્યો હતો.
ટ્રાફિક શાખાએ કાર્યાન્વિત કરેલી વોટ્સએપ મેસજે સિસ્ટમથી જાહેર જનતા
ટ્રાફિક જામ સર્જતા વાહનચાલકો સામેની
કાર્યવાહી ઝડપી બની છે.
‘પ્રજાજનો જ ખરા લોકપ્રહરી બની શકે છે’
આવા વિચાર સાથે અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસે
ગત જાન્યુઆરી માસથી વોટ્સ એપ મેસજે સુવિધા શરૂ
કરી હતી. મોબાઈલ નંબર 99799-21095 ઉપર ટ્રાફિક
જામ સર્જાય તે પ્રકારે પાર્ક કરાતાં વાહનો અંગેની જાણકારી
લોકો વોટ્સ એપથી મોકલી શકે છે. ટ્રાફિક હેલ્પલાઈનના
વોટ્સ એપ દ્વારા ટ્રાફિક જામના પ્રશ્નો, અડચણરૂપ પાર્ક

કરેલા વાહનો, અકસ્માતની ઘટનાની જાણકારી ટ્રાફિક
પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમને પ્રજાજનો દ્વારા મોકલવામાં આવે તો
ત્વરિત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
જાન્યુઆરી માસમાં ટ્રાફિક વોટ્સ-એપ સેવા શરૂ કરી
ત્યારથી જુલાઈ-૨૦૧૪ સુધીમાં પ્રજાજનો તરફથી કુલ
૪૩૧ મેસજી
ે સ પોલીસને મળ્યાં હતાં. આવા
મેસજે મળતાં જ સ્થળ ઉપર પહોંચીને
પોલીસે કુલ ૩૬૦ વાહનચાલકો
સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી હતી.
જાન્યુઆરી મહિનામાં મહત્તમ ૨૪૪
લોક ફરિયાદોમાંથી ૧૧૪ વાહનચાલકો
સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
માર્ચ અને એપ્રિલ મહિનામાં ટ્રાફિકને
અડચણરૂપ થાય તે રીતે પાર્ક કરાયેલી ૯ ઓટો
રિક્ષા ડિટેઈન કરવામાં આવી હતી.
ટ્રાફિક શાખાના એડિશનલ પોલીસ કમિશનર હરેકૃષ્ણ
પટેલ કહે છે કે, વોટ્સ-એપ ઉપર લોકફરિયાદ મળે તે સાથે
જ શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં કાર્યરત કુલ ૭૫ સ્કવોડ
અને ૮૦ પી.સી.આર. વાનમાંથી કોઈપણ પોલીસ વાહન
સ્થળ ઉપર પહોંચીને કાર્યવાહી કરે છે. કુલ ૬૪ પી.એસ.

ટ્રાફિક
પોલીસની ૭૫
ટીમ અને ૮૦ PCR
ટ્રાફિક જામના
મેસજે થી દોડે છે

આઈ. અને રાઈડરની ટૂકડી ઉપરાંત ૪ ઈન્ટરસેપ્ટર, ૪
ટાસ્ક ફોર્સ, ૩ સ્ટ્રાઈકિંગ ફોર્સમાંથી જે ટૂકડી નજીક હોય તે
ત્વરિત કાર્યવાહી કરે છે. ટ્રાફિક જામની સમસ્યા નિવારવા
માટે અમદાવાદ શહેરના વિસ્તારોને ૪૪ ઝોનમાંથી ૬૪
ઝોનમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યાં છે. ટ્રાફિક જામની
સમસ્યા લોકજાગૃતિ અને પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહીથી
ઝડપી ઉકેલી શકાય છે. આવનારાં દિવસોમાં કાર્યવાહી વધુ
ચૂસ્ત બનાવવાની દિશામાં કાર્યવાહી કરાશે.

વિદ્યાર્થીઓ મેરિટમાં નથી એવા કારણોસર
જિલ્લા મથકો પર આવેલી સાયન્સ કોલેજોમાં
પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે. સૂત્રો કહે છે
ગુજરાત અને એમ.એસ.યુનિવર્સિટીની ૭૦
ટકા બેઠકો પોતાના વિદ્યાર્થીઓથી ભરવાની
અને ૩૦ ટકા બેઠકો અન્ય યુનિવર્સિટીના
વિદ્યાર્થીઓથી ભરવાનું નક્કી કરાયું હતું.
૨૦ હજાર સુધીના મેરિટ રેંકમાં આવતાં
વિદ્યાર્થીઓને પોતાની યુનિવર્સિટીમાં
પ્રવેશ મળ્યો છે પરંતુ તેની ઉપર આવેલા
વિદ્યાર્થીઓએ ફરજિયાત બહાર જવું પડે
તેવી સ્થિતિ ઊભી થઇ છે. બી.એસસી કરવા
માટે કોઇ વિદ્યાર્થી પોતાના શહેરની બહાર
જવા તૈયાર ન હોવાથી બેઠકો ખાલી પડી છે.
અગાઉ નીચું મેરિટ હોય તો પણ વિદ્યાર્થીઓ
પોતાના વિસ્તારની કે શહેરની કોલેજમાં
પ્રવેશ મેળવી લેતાં હતા. પરંતુ હવે બહાર
જવું પડે તેમ હોવાથી પ્રવેશ લેવાનું ટાળવામાં
આવી રહ્યું છે. ઉલ્લેખનીય છે કે જયારે ફોર્મ
ભરવામાં આવ્યા ત્યારે સાયન્સની ૨૭ હજાર
બેઠકો માટે ૫૨ હજાર જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ
રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. હવે ૨૭ હજારમાંથી
પણ ૧૩ હજારથી વધારે બેઠકો ખાલી પડી છે.

યુનિ. કર્મચારી છેડતી
પ્રકરણમાં તપાસ
સમિતિએ બેઠક યોજી

--
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ગુજરાત યુનિવર્સિટી ટાવરમાં
ફરજ બજાવતા મહિલા કર્મચારીની છેડતી
કરવાના પ્રકરણમાં કુલપતિ દ્વારા તપાસ
માટે ત્રણ સભ્યોની કમિટી રચાઈ હતી.
છેલ્લા કેટલાય દિવસથી આ કમિટીની
બેઠક મળી નહોતી. તાજેતરમાં કુલપતિએ
આ તપાસનો અહેવાલ સમિતિ પાસે
માંગ્યો હતો. જેના અનુસંધાનમાં આજે
તપાસ સમિતિના ત્રણ સભ્યોની બેઠક
બોલાવાઈ હતી. આજે યુનિવર્સિટીમાં
લાંબા સમય સુધી આ બેઠક ચાલી હતી.
આગામી દિવસોમાં તપાસ સમિતિ
પોતાનો અહેવાલ કુલપતિને સુપ્રત કરે
તેવી શકયતાં છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ
પ્રકરણની તપાસમાં પણ યુવતીએ વારંવાર
સત્તાધીશોને ફરિયાદ કરી હોવા છતાં
કાર્યવાહી કરાઈ ન હોતી.છેડતી કરનારા
કર્મચારી ઉપરાંત તાજેતરમાં નિમણૂક
પામેલા એક અધિકારીની સંડોવણી બહાર
આવે તેવી શકયતાં હોવાનું સૂત્રો કહે છે.

પ્રતિભાને આકાર આપો’

IITગાંધીનગરમાં પદવીદાન સમારંભમાં L&Tના
સીઇઓ કે. વેંકટરામનનું પ્રેરક સંબોધન

--
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‘ઉદ્યોગ, શિક્ષણ, ટેક્નોલોજી,
ઇનોવેશન, દરેક ક્ષેત્રે આજે ભારત
વિકાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે.
આવા સમયે ભલે વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા
જાવ, પણ અંતે આપણાં દેશમાં જ તમારી
મહેનત અને પ્રતિભાને આકાર આપો’,
લાર્સન એન્ડ ટુબ્રોના સીઇઓ અને એમડી
કે. વેંકટરામનને ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
ઓફ ટેક્નોલોજી (આઇઆઇટી)
ગાંધીનગરના વિદ્યાર્થીઓને પદવીદાન
સમારંભ અવસરે સંબોધ્યાં હતા.
શનિવારે યોજાયેલા આઇઆઇટી
ગાંધીનગરના ત્રીજા વાર્ષિક પદવીદાન
સમારંભમાં બીટેક, એમટેક અને
પીએચડી મળીને, કુલ ૧૬૧ વિદ્યાર્થીઓને
ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી હતી.
મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા કે.
વેંકટરામનને આ અવસરે વિદ્યાર્થીઓને
ઇમાનદારી અને જવાબદારીઓનું મહત્ત્વ
સમજી સાચી દિશામાં આગળ વધવા
પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. તેમણે વધુમાં કહ્યું
હતું, ‘મને આઇઆઇટીમાં મિકેનિકલ
એન્જિન્યરિંગ શાખામાં એડમિશન નહોતું
મળતું. નિરાશ થયા વગર મે કેમિકલ

પદવીદાન સમારંભમાં ૧૬૧
વિદ્યાર્થીઓને ડિગ્રી એનાયત કરાતા
વિદ્યાર્થીઓ ઝૂમી ઊઠયા હતા.
એન્જિન્યિરંગમાં અભ્યાસ શરૂ કરી દીધો.
તમારી સામે રહેલી તકને ઝડપી લો.’ કે.
વેન્કટરામનન આઇઆઇટી દિલ્હીના
પ્રથમ બેચના વિદ્યાર્થી રહી ચૂકેલાં છે.
તેમણે વિદ્યાર્થીઓને તેમના જીવનના
કેટલાક અનુભવોની વાત કરતા જણાવ્યું
હતું કે કારકિર્દી તરફ આગળ વધતા
રૂપિયા કમાવવાનો લોભ ન રાખતા.
પેશન અને ઇનોવેશનની સાથે મહેનત
કરતા રહેશો તો સફળતા જરૂરથી મળશે.
કે. વેંકટરામનને કહ્યું હતું, ‘આજના
યુગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા મલ્ટિડિસીપ્લિનરી બનવું જરૂરી છે, એટલે
કે દરેક ક્ષેત્રમાં સક્ષમ બનીને જ અન્ય
લોકોથી અલગ પડી શકાશે.’ પદવીદાન
સમારંભમાં વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા
આઇઆઇટી ગાંધીનગરના ડિરેક્ટર
સુધીર જૈને કહ્યું હતુ,ં ‘તમારી સામે હવે
સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની અનેક તક અને
શસ્ત્રો છે. સમજી વિચારીને તેની પસંદગી
કરી ભારતના ઉજ્જ્વળ ભવિષ્યમાં
તમારો ફાળો આપવા તૈયાર થઇ જાવ.’
આ કાર્યક્રમમાં ૧૨૩ બીટેક, ૩૬ એમટેક
અને બે પીએચડી ડિગ્રી એનાયત
કરવામાં આવી હતી. ઉપરાંત, અભ્યાસ
દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કામગીરીને
ધ્યાનમાં રાખતા, તેમને ૩૦ જેટલા મેડલ
તથા અન્ય એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં
આવ્યાં હતા.

