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લટેર પ્રકરણમાં પગલાં ન 
લવેાય તો આંદોલન
અમદાવાદ : ગુજરાત યનુિવન સ્િટીમાં 
્માજનવદ્ા ભવિમાં ફરજ બજાવતાં 
મનિલા લકેચરરોિે નબભત્ લટેરો 
લખવાિા પ્રકરણમાં ્ ત્ાધીશો ઢીલું 
વલણ અપિાવી રહ્ા છે. ્ મગ્ર 
પ્રકરણમાં ક્ૂરવાર અધયાપકિું 
િામ ્ ત્ાવાર જાિેર થાય તે 
પિેલા જ ભીિું ્ ંકેલી લવેાિા 
પ્રયા્ો ચારબેાજુથી થઇ રહ્ા છે. 
તયાર ેબીજી બાજુ નવદ્ાથીથી ્ ંગઠિ 
એિએ્યઆુઇએ પણ િવ ેઆ 
પ્રકરણમાં ઝંપલાવવાિંુ િક્ી કયુું છે. 
આજે એિએ્યઆુઇિા  કેટલાક 
નવદ્ાથીથી કાયસિકરોએ કુલપનતિે મળીિે 
દોષી અધયાપક ્ ામે કડક કાયસિવાિી 
કરવા માંગણી કરી િતી. જો આગામી 
નદવ્ોમાં આ અધયાપક ્ ામે કડક 
કાયસિવાિી કરવામાં િ આવ ેતો ઉગ્ર 
આંદોલિિી પણ ચીમકી આપી િતી. 
ઉલલખેિીય છે અગાઉ પણ ્ ાયન્ 
કોલજેોમાં સવનિભસિર ધોરણે વગસિ 
વધારા ્ ામે એિએ્યઆુઇ દ્ારા 
શરૂ કરાયલેા આંદોલિ કોઇપણ 
પરરણામ નવિા ્ મેટી લવેાયું છે. 
િવ ેઆ ચકચારી પ્રકરણમાં પણ 
એિએ્યઆુઇિા નવદ્ાથીથીઓે 
આંદોલિિી આપલેી ચીમકી પ્રમાણે 
ખરખેર આંદોલિ કરવામાં આવે  
છે કે માત્ર રાજકીય લાભ ખાટવા  
માટે આવી રજૂઆત કરવામાં આવ ેછે  
ત ેઆગામી નદવ્ોમાં ્ ાનબત થશ.ે 

ફિઝિયોથરેાપીની તમામ 
બેઠકો ભરાઇ ગઇ  
અમદાવાદ: મેરડકલ-પરેા મેરડકલમાં 
પ્રવશે માટે ચાલતી કાયસિવાિીમાં 
ગઇકાલ ેરફનઝયોથરેાપીમાં ૧૯, 
બી.એ્્ી િન સ્િગમાં ૧૯૨, 
ઓપટોમેટ્ીમાં ૨૦ અિ ેિચેરોપથેીમાં 
૧ મળીિે કુલ ૨૦૫ નવદ્ાથીથીઓિે 
પ્રવશે ફાળવવામાં આવયા િતા. 
આમ,તા.૧લીએ ૨૦૧ નવદ્ાથીથીઓિે 
પ્રવશે અપાયો િતો. અતયાર ્ ધુીિી 
કાયસિવાિીમાં ૩૧૨૩ નવદ્ાથીથીઓએ 
પ્રવશે લીધો િતો. રફનઝયોથરેાપીિી 
તમામ બેઠકો ભરાઇ િતી. આ ્ ાથે 
જ િવ ેબી.એ્્ી િન સ્િગમાં ઓપિ 
કેટેગરીિી ૪૬, એ્ઇબી્ીિી 
૧૬૮ મળી કુલ ૨૧૪, ઓપટોમેટ્ીિી 
એ્ઇબી્ીિી ૧૧, િચેરોપથીિી 
૫ મળી કુલ ઓપિ કેટેગરીિી ૪૬ 
અિ ેએ્ઇબી્ી કેટેગરીિી ૧૮૪ 
બેઠકો ્ ાથ ેકુલ ૨૩૦ બેઠકો ખાલી 
પડી િતી. 

અરાઉન્ડ ધ િસટી

ધો-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહની પરૂક 
પરીક્ાનું ૪૧.૮૪ ટકા પરરણામ

િિદ્ારીથીઓનું ૩૯.૧૪, અન ેિિદ્ારીથીનીઓનું ૪૮.૩૧ ટકા પરરણામ
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 શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારવા જલુવાઈમવંા 
લેવવામવંા આવલેી ધોરણ-૧૨ સવામવાન્ય 
પ્રવવાહની પરૂક પરીક્ષવાનું ૪૧.૮૪ ટકવા 
પરરણવામ જાહેર કરવવામવંા આવ્યુ ં છે. 
પરુક પરીક્ષવામવંા સમગ્ર રવાજ્યમવંાથી ૭૧ 
હજાર શવદ્વાથીથીઓએ પરીક્ષવા આપી હતી. 
જમેવંાથી ૩૦ હજાર જટેલવા શવદ્વાથીથીઓ 
પવાસ થ્યવા છે. પરૂક પરીક્ષવામવંા પણ પવાસ 
થવવાની ટકવાવવારીમવંા શવદ્વાશથથિનીઓ મદેવાન 
મવારી ગઈ છે. શવદ્વાશથથિનીઓનું પરરણવામ 
શવદ્વાથીથીઓ કરતવા ૯ ટકવા જટેલંુ વધ ુછે. 

મવારથિ-૨૦૧૪મવંા બોર્ડ દ્વારવા લેવવામવંા 
આવલેી ધોરણ-૧૨ સવામવાન્ય પ્રવવાહની 
પરીક્ષવામવંા એક શવષ્યમવંા સમગ્ર રવાજ્યમવંા 
૯૨૦૧૮ શવદ્વાથીથીઓ નવાપવાસ થ્યવા હતવા. 
નવાપવાસ શવદ્વાથીથીઓનું વષથિ ન બગરે તે 
મવાટે એક શવષ્યમવંા નવાપવાસ શવદ્વાથીથીઓની 
પરૂક પરીક્ષવા જલુવાઈ મવાસમવંા લેવવામવંા આવી 
હતી. જમેવંા ૯૨૦૧૮ શવદ્વાથીથીઓ નોંધવા્યવા 
હતવા. જોકે પરીક્ષવા દરશમ્યવાન ૭૧૬૪૧ 

શવદ્વાથીથીઓ ઉપસ્થત રહ્વા હતવા. બોર્ડ 
દ્વારવા િશનવવાર ે પરરણવામ જાહેર કરવવામવંા 
આવ્યુ ં હતંુ. જમેવંા ૨૯૯૭૭ શવદ્વાથીથીઓ 
પવાસ થ્યવા છે. આમ ધોરણ-૧૨ સવામવાન્ય 
પ્રવવાહની પરૂક પરીક્ષવાનું એકંદર ે ૪૧.૮૪ 
ટકવા પરરણવામ જાહેર કરવા્યું છે.

ધોરણ-૧૨ સવામવાન્ય પ્રવવાહની પરૂક 
પરીક્ષવામવંા ૫૦૪૯૪ શવદ્વાથીથીઓ નોંધવા્યવા 
હતવા જમેવંાથી ૧૯૭૬૧ શવદ્વાથીથીઓ પવાસ 
થ્યવા છે. એટલે કે શવદ્વાથીથીઓની પવાસ 
થવવાની ટકવાવવારી ૩૯.૧૪ ટકવા જટેલી 
છે. જ્યવાર ે ૨૧૧૪૭ શવદ્વાશથથિનીઓ 
પરીક્ષવામવંા ઉપસ્થત રહી હતી જમેવંાથી 
૧૦૨૧૬ શવદ્વાશથથિનીઓ પવાસ થઈ છે. 
આમ શવદ્વાશથથિનીઓની પવાસ થવવાની 
ટકવાવવારી ૪૮.૩૧ ટકવા જટેલી છે. શિક્ષણ 
બોર્ડ દ્વારવા ધોરણ-૧૦ અન ે ધોરણ-૧૨ 
સવામવાન્ય પ્રવવાહની પરૂક પરીક્ષવાનું પરરણવામ 
જાહેર કરી દવેવામવંા આવ્યું છે અન ે હવે 
ટંૂક સમ્યમવંા ધોરણ-૧૨ સવા્યનસની પરૂક 
પરીક્ષવાનું પરરણવામ જાહેર કરવવામવંા આવિે 
તમે સૂત્ોએ જણવાવ્યુ ંહતું.

આરોપી 
પ્રોિેસરના પફરવારે 

મઝિલા પ્રોિેસરોને કેસ 
ન કરવા ઝવનંતી  

કરી

યિુનિિસસિટી કક્ાએ ‘સમાજિિદ્ા િિભતસ લટેર પ્રકરણ’ નો િિંટો િાળી દિેાની તૈયારી

લંપટ પ્રોફેસરન ેકોણ છાિરી રહું છે?
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ભવનમવાં ફરજ બજાવતી મશહલવા લેકરરરોને 
શબભતસ લેટરો મોકલવવાનવા પ્રકરણમવંા પોલીસે 
િરૂઆતમવંા કવા્યથિવવાહી ક્યવાથિ  બવાદ અરવાનક સમગ્ર 
પ્રકરણન ેહવ ેઅધવચે્ આટોપી લેવવાની 
કવા્યથિવવાહી તમવામ ્તરે િરૂ કરી 
દવેવામવંા આવી છે. ્યશુનવશસથિટી દ્વારવા 
રબલ્યુરીસી (શવમેન રેવલપમેનટ 
સેલ) દ્વારવા તપવાસ િરૂ કરી છે તવેો 
દવાવો કુલપશત દ્વારવા કરવવામવંા આવી 
રહ્ો છે. આ મવાટે ટૂંક સમ્યમવાં 
પોલીસે કરલેી કવા્યથિવવાહીનો અહેવવાલ 
્યશુનવશસથિટીન ે સુપ્રત કરવવા મવાટે શવનંતી 
કરવવાનું નક્ી કરવવામવાં આવ્યુ ં છે. બીજીબવાજુ 
આ પ્રકરણમવાં સરંોવવા્ેયલવા હોવવાનું મનવાતવા 
અધ્યવાપકનવા પરરવવારજનોએ દરેક મશહલવા 
લેકરરરનવા ઘર ેજઇન ેઆગળ કોઇ કવા્યથિવવાહી ન 
કરવવાની શવનંતી અન ેકવાકલૂદી િરૂ કરી હોવવાનું 
પણ બહવાર આવી રહંુ્ છે. 

સમવાજશવદ્વા ભવનમવાં મશહલવા લેકરરરોએ 
લેટર પ્રકરણનવા મવામલે પોલીસમવંા અરજી આપ્યવા 
બવાદ મશહલવા પોલીસ દ્વારવા તપવાસ કવા્યથિવવાહી 

િરૂ કરવવામવંા આવી હતી. જમેવંા ભવનમવંા ફરજ 
બજાવતવંા તમવામ પરુષુ પ્રોફેસરો અન ેકમથિરવારીઓને 
બોલવાવીન ેશનવદેનો પણ લેવવામવંા આવ્યવા હતવા. 
જનેવા આધવાર ેપોલીસ આરોપી અધ્યવાપક સુધી 
પહોંરી ગઇ હતી. ગમ ેત ેઘરીએ આરોપીની 
ધરપકર કરવવામવાં આવે તેવી બવાંહેધરી ખુદ 

પોલીસ દ્વારવા પણ આપવવામવંા આવી 
હતી. પરતં ુઅરવાનક છેલલવા બે 

શદવસથી પોલીસ, ્યશુનવશસથિટી 
અને મશહલવા લેકરરરો 
તરફથી આ સમગ્ર પ્રકણમવંા 
ઢીલંુ વલણ અપનવાવવવાનું િરૂ 
કરવવામવંા આવ્યુ ંછે.
સૂત્ો કહે છે કે, આરોપી 

પ્રોફેસરનવા સંબંધીઓએ દરકે મશહલવા 
લેકરરરનવા ઘર ેજઇન ેઆ પ્રકરણમવંા આગળ ન 
વધવવા આજીજી કરવવાનું િરૂ ક્યુું છે. બીજીબવાજુ 
મશહલવા પોલીસ દ્વારવા ફરર્યવાદ થવા્ય તો જ 
કવા્યથિવવાહી કરવવાનું નક્ી ક્યુું છે. 

્યશુનવશસથિટીનવા કુલપશત એમ.એન.પટેલ કહે 
છે, આ કેસમવાં પોલીસમવાં ફરર્યવાદ કરનવારી 
મશહલવા લેકરરરને બોલવાવીને વવા્તશવકતવા 
જાણીને આરોપી સવામે કરક પગલવાં લેવવાની 
કવા્યથિવવાહી િરૂ કરવવામવંા આવી છે. પરતં ુએક  વખત 

આરોપી સવામ ેપગલવંા લેવવાનું િરૂ કરવવામવંા આવ્યવા 
બવાદ મશહલવા લેકરરરો પોતવાની ફરર્યવાદમવંાથી ફરી 
ન જા્ય ત ેજરૂરી છે. હવાલ રબલ્યરુીસી પોતવાની રીતે 
કવા્યથિવવાહી કરી રહી છે.

ઉલલેખની્ય છે કે ફરર્યવાદ કરનવારી મશહલવા 

લેકરરરો પકૈી કેટલવાક હવ ેઆ કેસમવંા આગળ 
કવા્યથિવવાહી ન કરવવાનું મન બનવાવી રૂક્યવા છે. 
બીજીબવાજ ુકેટલીક મશહલવા લેકરરરોએ કોઇપણ 
સંજોગોમવાં આરોપીને સજા થવી જોઇએ તેવું 
વલણ અપનવાવી રહ્વા છે. 

િફરયાદ નથી તો પછી અમારા 
ઝનવેદનો કેમ લવેાયા : પ્રોિેસરો
્માજનવદ્ા ભવિમાં  ફરજ બજાવતાં પુરુષ 
પ્રોફે્રોિે પોલી્ સટેશિ બોલાવીિે 
નિવેદિો લેવામાં આવયા િતા. પ્રોફે્રો કિે 
છે કે  મનિલા પોલી્ દ્ારા િજુ ્ ુધી આ 
કે્માં ફરરયાદ થઈ િ િોવાિુ ંકિેવામાં 
આવે છે. ખરેખર જો ફરરયાદ થઇ િથી 
તો પછી અમિે પોલી્ સટેશિ બોલાવીિે 
નિવેદિો કેમ લેવામાં આવયા, અમારા 
િસતાક્ષરિી ચકા્ણી કેમ કરવામાં આવી તે 
્મજાતું િથી. વાસતનવકતા એ છે કે મનિલા 
પ્રો ફે્રોએ ફરરયાદ આપયા પછી જ પોલી્ે 
તપા્ કરીિે આરોપી ્ ુધી પિોંચી િતી. 
અમે ઇચછીએ છીએ કે કોઇપણ ્ ંજોગોમાં 
આરોપીિુ ંિામ જાિેર થવું જોઇએ. જેથી કરીિે 
ભનવષયમાં પણ કોઇ પ્રોફે્ર કે કમસિચારી 
આવી િરકત કરવામાં આવે િિીં.

ત્રણ અઠવાફ્યામાં તમામ મખુય 
ઝિક્ષકોની ભરતી કરવા આદિે
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--  રવાજ્યની ્કકૂલોમવાં ખવાલી પરેલી મુખ્ય શિક્ષકની 
જગ્યવાઓ ત્ણ અઠવવારર્યવામવંા બઢતીથી ભરવવા મવાટે શિક્ષણ 
શવભવાગ દ્વારવા તમવામ શજલલવાઓમવાં અશધકવારીઓને સૂરનવા 
અપવાઈ છે. ત્યવારબવાદ ખવાલી રહેતી જગ્યવાઓ પર સીધી ભરતીથી 
શનમણૂક કરવવા મવાટે જણવાવવા્ંુય છે. અગવાઉ શિક્ષણ શવભવાગ ેબઢતી 
અન ેસીધી ભરતીની કવા્યથિવવાહી ્ થશગત કરવવા મવાટે સૂરનવા આપી 
હતી. જોકે હવ ેકોટ્ડનો હુકમ આવી જતવંા ત્ણ અઠવવારર્યવામવંા 
ભરતી પ્રશરિ્યવા પણૂથિ કરવવા સૂરનવા આપી છે.

જ ેશજલલવાઓમવંા મખુ્ય શિક્ષકનવા બઢતીનવા હુકમો કરવવામવંા 
આવ્યવા ન હતવા ત ેશજલલવાઓમવંા બઢતી- સીધી ભરતીની કવા્યથિવવાહી 
બીજી સૂરનવા ન મળે ત્યવંા સુધી ્ થશગત કરવવા સૂરનવા આપી હતી. 
જોકે આ અંગ ેકોટ્ડ દ્વારવા ઓર્ડરમવંા સુધવારો કરીન ેમખુ્ય શિક્ષકની 
ભરતીની કવા્યથિવવાહી કરવવા અને ત્ણ અઠવવારર્યવાની અંદર 
સૌપ્રથમ મખુ્ય શિક્ષક તરીકે બઢતી આપવવા અન ેત્યવારબવાદ સીધી 
ભરતીનવા ઉમદેવવારોન ેમરેરટ મજુબ શનમણૂક આપવવા હુકમ ક્યયો 
હતો. જથેી મખુ્ય શિક્ષક તરીકે બઢતીની કવા્યથિવવાહી પણૂથિ કરવવા 
મવાટે શિક્ષણ શવભવાગ દ્વારવા તમવામ રીપીઈઓન ેસૂરનવા આપી 
છે.બઢતીથી શનમણૂક આપ્યવા બવાદ બવાકી રહેતી જગ્યવાઓ પર 
સીધી ભરતીનવા ઉમદેવવારોન ેરૂબરૂ ્ થળ પસંદગી મવાટે બોલવાવીને 
પ્રમવાણપત્ોની ખરવાઈ કરીન ેશનમણૂક કવા્યથિવવાહી પણૂથિ કરવવા મવાટે 
સૂરનવા અપવાઈ છે. આ તમવામ કવા્યથિવવાહી ૨૦ ઓગ્ટ સુધીમવંા 
પણૂથિ કરવવા મવાટે પણ તવાકીદ કરવાઈ છે. કોટ્ડનવા આદિે અનસુવાર 
૨૦ ઓગ્ટ સુધી જો કવા્યથિવવાહી પણૂથિ કરવવામવંા નહીં આવ ેતો 
તનેી જવવાબદવારી જ ેત ેશજલલવા પ્રવાથશમક શિક્ષણવાશધકવારીની રહેિે 
તમે પણ શિક્ષણ શવભવાગ દ્વારવા જણવાવવા્ંુય હતું.

શિેરમાં શ્ાવનણયા ેજુગાર ધમૂ ચાલી રહ્ો છે ખાિગીમાં કોઇિા ઘર ેઅથવા કલબોમાં જુગાર રમીિે જુગારીઓ 
્ંતોષ માિી લતેા િોય છે પણ િવરગંપરુા રલેવ ેક્ોન્ંગમાં ન્ગિલ પર જ રલેવેિા કેટલાક કમસિચારીઓ જાિેરમાં 
જુગાર રમી રહ્ા છે. આવા જુગારીઓિે અિીથી પ્ાર થતા લોકો જોઇિ ેટીખળ કરી કિેતા િોય છે કે ્રકાર 
જુગાર રમવાિો પણ પગાર તમેિે ચૂકવી રિી છે.  ત્વીર શલૈષે સોલંકી

રેલિ ેકમીથીઓની ચોપાટ જામી

યઝુન. કમ્મચારી છડે્તી 
પ્રકરણમાં તપાસ 
સઝમઝતએ બેઠક યોજી
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--  ગજુરવાત ્યશુનવશસથિટી ટવાવરમવંા 
ફરજ બજાવતવા મશહલવા કમથિરવારીની છેરતી 
કરવવાનવા પ્રકરણમવંા કુલપશત દ્વારવા તપવાસ 
મવાટે ત્ણ સભ્યોની કશમટી રરવાઈ હતી. 
છેલલવા કેટલવા્ય શદવસથી આ કશમટીની 
બેઠક મળી નહોતી. તવાજતેરમવંા કુલપશતએ 
આ તપવાસનો અહેવવાલ સશમશત પવાસે 
મવંાગ્યો હતો. જનેવા અનસંુધવાનમવંા આજે 
તપવાસ સશમશતનવા ત્ણ સભ્યોની બેઠક 
બોલવાવવાઈ હતી. આજે ્યુશનવશસથિટીમવાં 
લવંાબવા સમ્ય સુધી આ બેઠક રવાલી હતી. 
આગવામી શદવસોમવાં તપવાસ સશમશત 
પોતવાનો અહેવવાલ કુલપશતન ે સુપ્રત કરે 
તવેી િક્યતવંા છે. ઉલલેખની્ય છે કે આ 
પ્રકરણની તપવાસમવંા પણ ્યવુતીએ વવારવંવાર 
સત્વાધીિોને ફરર્યવાદ કરી હોવવા છતવાં 
કવા્યથિવવાહી કરવાઈ ન હોતી.છેરતી કરનવારવા 
કમથિરવારી ઉપરવાંત તવાજેતરમવાં શનમણૂક 
પવામલેવા એક અશધકવારીની સંરોવણી બહવાર 
આવ ેતવેી િક્યતવંા હોવવાનું સૂત્ો કહે છે.

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

 ગજુરવાતની જદુી જદુી 
્યશુનવશસથિટીઓ સવાથ ે જોરવા્ેયલી સવા્યનસ 
કોલેજોમવંા રવાલુ વષષે ઓનલવાઇન એરશમિન 
કરવવામવંા આવ્યું હતું. પ્રવિે સશમશત દ્વારવા 
૨૭ હજાર જટેલવા શવદ્વાથીથીઓન ે કોલેજ 
ફવાળવવવામવંા આવ્યવા પછી પણ મવાત્ ૫૦ 
ટકવા શવદ્વાથીથીઓએે પોતવાનો પ્રવિે કનફમથિ 
કરવાવ્યો હતો. આ મવાટેનું મખુ્ય કવારણ એ 
છે કે મોટવાભવાગનવા શવદ્વાથીથીઓન ેપોતવાનવા 
શવ્તવારની અથવવા તો િહેરની કોલેજોનવા 
બદલે બહવારગવામની સવા્યનસ કોલેજોમવંા 
પ્રવિે આપી દવેવામવંા આવતવંા મોટવાભવાગનવા 
શવદ્વાથીથીઓએ પ્રવિે લેવવા જવવાનું  
ટવાળ્યુ ંહતું. 

રરગ્રી એસનજશન્યરરંગ અન ે ફવામથિસીમવંા 
ઓનલવાઇન બવાદ રવાલુ વષષે બી.એસસી એટલે 
કે સવા્યનસમવંા પણ ઓનલવાઇન એરશમિન 
કરવવામવંા આવ્યવા હતવા. કેટલીક કોલેજો અને 
્યશુનવશસથિટીઓએ ઓનલવાઇન પ્રશરિ્યવામવંા 
જોરવાવવવા ઇનકવાર કરીન ે પોતવાની રીતે 
શવદ્વાથીથીઓન ેસીધો પ્રવિે આપી દીધો હતો. 

જ ેકોલેજો ઓનલવાઇન પ્રશરિ્યવામવંા જોરવાઇ તનેી 
અંદવાજ ે૨૭ હજાર બેઠકો પર શવદ્વાથીથીઓને 
પ્રવિે ફવાળવી આપવવામવંા આવ્યો હતો.  
પ્રવિે સશમશતનવા સૂત્ો કહે છે આટલી મોટી 
સંખ્યવામવંા શવદ્વાથીથીઓ ફવાળવ્યવા પછી પણ હજુ 
સુધી મવાત્ ૧૩ હજાર જટેલવા શવદ્વાથીથીઓે 
પ્રવિે કનફમથિ કરવાવ્યો છે. એટલે કે ૫૦ ટકવા 
બેઠકો ખવાલી પરી છે. એક સમ્ેય સવા્યનસમવંા 
મોટવાપવા્ય ેપ્રવિેની સમ્્યવા થિે તવેું લવાગતું 
હતું તનેવા બદલે ૫૦ ટકવા બેઠકો ખવાલી રહી 
છે. આ અંગ ેતપવાસ કરતવંા જાણવવા મળ્યુ ં
હતું કે અમદવાવવાદ સશહતનવા અન્ય િહેરોની 
સવા્યનસ કોલેજોમવંા પ્રવિે મળેવવવા ઇચછતવંા 

શવદ્વાથીથીઓ મરેરટમવંા નથી એવવા કવારણોસર 
શજલલવા મથકો પર આવલેી સવા્યનસ કોલેજોમવંા 
પ્રવિે આપી દવેવામવંા આવ્યો છે. સૂત્ો કહે છે 
ગજુરવાત અન ેએમ.એસ.્ુયશનવશસથિટીની ૭૦ 
ટકવા બેઠકો પોતવાનવા શવદ્વાથીથીઓથી ભરવવાની 
અન ે૩૦ ટકવા બેઠકો અન્ય ્યશુનવશસથિટીનવા 
શવદ્વાથીથીઓથી ભરવવાનું નક્ી કરવા્યું હતું. 
૨૦ હજાર સુધીનવા મરેરટ રેંકમવંા આવતવંા 
શવદ્વાથીથીઓને પોતવાની ્યુશનવશસથિટીમવાં 
પ્રવિે મળ્યો છે પરતં ુતનેી ઉપર આવલેવા 
શવદ્વાથીથીઓએ ફરશજ્યવાત બહવાર જવું પરે 
તવેી સ્થશત ઊભી થઇ છે. બી.એસસી કરવવા 
મવાટે કોઇ શવદ્વાથીથી પોતવાનવા િહેરની બહવાર 
જવવા ત્ૈયવાર ન હોવવાથી બેઠકો ખવાલી પરી છે. 
અગવાઉ નીરંુ મરેરટ હો્ય તો પણ શવદ્વાથીથીઓ 
પોતવાનવા શવ્તવારની કે િહેરની કોલેજમવંા 
પ્રવિે મળેવી લેતવંા હતવા. પરતં ુહવ ેબહવાર 
જવું પરે તમે હોવવાથી પ્રવિે લેવવાનું ટવાળવવામવંા 
આવી રહંુ્ છે.  ઉલલેખની્ય છે કે જ્યવાર ેફોમથિ 
ભરવવામવંા આવ્યવા ત્યવાર ેસવા્યનસની ૨૭ હજાર 
બેઠકો મવાટે ૫૨ હજાર જટેલવા શવદ્વાથીથીઓએ 
રશજ્ટે્િન કરવાવ્યુ ંહતું. હવ ે૨૭ હજારમવંાથી 
પણ ૧૩ હજારથી વધવાર ેબેઠકો ખવાલી પરી છે.

વવદ્ારીથીઓએ શહેર બહાર પ્રવેશ લેવાનું 
ટાળતાં સા્યનસમાં ૫૦ ટકા બઠેકો ખાલી

રિપલોમા ઇજનરેીની ૩૮૬૮૮ ખાલી  
બેઠકો ભરવાની સત્ા કોલેજોન ેસોંપાઈ
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--  રરપલોમવા એસનજશન્યરરંગમવાં 
ઓનલવાઇન પ્રવેિમવાં સળંગ ત્ણ રવાઉનર 
પરુવા કરી દવેવા્યવા છે.  ત્ણ રવાઉનરનવા અંતે 
૩૮૬૮૮ એટલે કે ૫૦ ટકવાથી વધવારે 
બેઠકો ખવાલી પરી છે. હવે ખવાલી પરેલી આ 
તમવામ બેઠકો ભરવવાની સત્વા શન્યમ પ્રમવાણે 
કોલેજ સંરવાલકોને સોંપી દેવવાિે.પ્રવેિ 
સશમશતનવા સૂત્ો કહે છે રગે્યલુર પ્રવિેમવંા 
કોઇ શવદ્વાથીથીઓ ન મળતવંા આ બેઠકો ખવાલી 
પરી છે. હવ ેપરૂક પરીક્ષવામવંા પવાસ થ્ેયલવા 
શવદ્વાથીથીઓએ પોતવાની રીત ેસીધવા કોલેજમવંા 
જઇન ેપ્રવિે લેવવાનો રહેિ.ે 

રરપલોમવા એસનજશન્યરરંગમવાં પ્રવેિ 
મવાટેનવા ત્ીજા રરિફશલંગ રવાઉનરની પણૂવાથિહૂશત 
કરી દવેવામવંા આવી છે. ત્ીજા રવાઉનરમવંા જે 

શવદ્વાથીથીઓ ેપ્રવિે આપવવામવંા આવ્યો હતો 
તમેન ેફી ભરવવા મવાટે આપલેી મદુત પરુી 
થઇ રકુી છે. જનેવા કવારણ ેપ્રવિે સશમશત 
દ્વારવા સત્વાવવારી રીત ેહવ ેપ્રવિે પ્રશરિ્ય પણૂથિ 
થઇ હોવવાની જાહેરવાત કરી દવેવામવંા આવી છે. 
પ્રવિે સશમશતનવા મમેબર સેરેિટરરી બી.એસ.
દવ ેકહે છે પ્રવિે મવાટે સશમશત પવાસે કુલ 
૬૧૩૬૯ બેઠકો ઉપલબધ હતી. જ ેપકૈી ત્ીજા 
રવાઉનરનવા અંત ે૩૬૮૪૮ બેઠકો ખવાલી પરી 
છે.  એટલે કે ૫૦ ટકવા કરતવંા વધ ુબેઠકો ખવાલી 
પરી છે. પ્રવિે સશમશતએ પોતવાની કવા્યથિવવાહી 
પરૂી કરી દીધી છે. હવ ેજ ે બેઠકો ખવાલી 
પરી છે ત ેભરવવાની સત્વા કોલેજ સંરવાલકોન ે
સોંપી દવેવામવંા આવિે. કોલેજ સંરવાલકોએ 
આગવામી તવા.૪ થી ૧૨મી ઓગ્ટ સુધીમવંા 
પોતવાની રીત ેશવદ્વાથીથીઓ મળે તને ેપ્રવિે 
આપીન ેપ્રવિે સશમશત સમક્ષ રજ ૂકરવવાનવા 

રહેિ.ે રવાલુ વષષે શમકેશનકલ, શસશવલ અને 
ઇલેકશટ્ક બ્વાનરમવાં શવદ્વાથીથીઓનો ઝોક 
્યથવાવત રહ્ો હતો. 

પરૂક પરીક્ષાના ઝવદ્ાથીથીઓને 
સીધા ેકોલજેમાં પ્રવેિ
ધો.૧૦િી પરૂક પરીક્ષાિંુ પરરણામ 
તાજેતરમાં જાિેર કરવામાં આવયુ ં
છે. જેમાં અંદાજે ૨૭ િજાર જેટલા 
નવદ્ાથીથીઓ પા્ જાિેર થયા છે. આ 
નવદ્ાથીથીઓ પકૈી જેઓએ રડપલોમા 
ઇજિરેીમાં પ્રવેશ લવેો િશ ેતઓે 
માટે િવે પ્રવેશ ્ નમનત દ્ારા કોઇ 
કાયસિવાિી કરવામાં આવશ ેિિી. આ 
નવદ્ાથીથીઓએ ્ ીધા રડપલોમા ઇજિેરી 
કોલજેમાં જઇિે પોતાિો પ્રવેશ કનફમસિ 
કરાવવાિો રિેશ.ે 

ટ્ાફિક વોટસ-એપ’ ઉપર લોક-િફરયાદનો મેસજે મળતા તાતકાવલક પોલીસ ેકરેલી કાય્યવાહીલોકજાગૃિત

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

 મવાત્ બે-પવંાર શમશનટનું કવામ હો્ય એટલે વવાહન 
રોર ઉપર ગમ ેતમે પવાક્ક કરીન ેજતવંા રહેતવંા વવાહનરવાલકો 
સવામ ેપોલીસ અન ેપ્રજાનો સવામશૂહક પ્ર્યોગ સફળ રહ્ો 
છે.  અમદવાવવાદ િહેરમવંા ટ્વારફક જામ થવા્ય ત ેરીતે 
પવાક્ક કરવાતવંા વવાહનો અંગ ેવોટસ-એપ (Wap) 
ઉપર મળેલી ૪૩૧ ફરર્યવાદમવંાથી ૩૬૦ 
વવાહનરવાલકોન ેપોલીસે દંર ફટકવા્યયો હતો. 
ટ્વારફક િવાખવાએ કવા્યવાથિસનવત કરલેી વોટસ-
એપ મસેેજ શસ્ટમથી જાહેર જનતવા 
ટ્વારફક જામ સજથિતવા વવાહનરવાલકો સવામનેી 
કવા્યથિવવાહી ઝરપી બની છે. 

‘પ્રજાજનો જ ખરવા લોકપ્રહરી બની િકે છે’ 
આવવા શવરવાર સવાથ ે અમદવાવવાદ િહેર ટ્વારફક પોલીસે 
ગત જાન્યઆુરી મવાસથી વોટસ એપ મસેેજ સુશવધવા િરૂ 
કરી હતી. મોબવાઈલ નંબર 99799-21095 ઉપર ટ્વારફક 
જામ સજાથિ્ય ત ેપ્રકવાર ેપવાક્ક કરવાતવંા વવાહનો અંગનેી જાણકવારી 
લોકો વોટસ એપથી મોકલી િકે છે. ટ્વારફક હેલપલવાઈનનવા 
વોટસ એપ દ્વારવા ટ્વારફક જામનવા પ્રશ્ો, અરરણરૂપ પવાક્ક 

કરલેવા વવાહનો, અક્મવાતની ઘટનવાની જાણકવારી ટ્વારફક 
પોલીસ કનટ્ોલ રૂમન ેપ્રજાજનો દ્વારવા મોકલવવામવંા આવ ેતો 
તવરરત કવા્યથિવવાહી કરવવામવંા આવ ેછે.

જાન્યઆુરી મવાસમવંા ટ્વારફક વોટસ-એપ સેવવા િરૂ કરી 
ત્યવારથી જલુવાઈ-૨૦૧૪ સુધીમવંા પ્રજાજનો તરફથી કુલ 

૪૩૧ મસેેજીસ પોલીસન ે મળ્યવંા હતવંા. આવવા 
મસેેજ મળતવંા જ ્થળ ઉપર પહોંરીને 

પોલીસે કુલ ૩૬૦ વવાહનરવાલકો 
સવામ ે દંરવાતમક કવા્યથિવવાહી કરી હતી. 
જાન્યઆુરી મશહનવામવંા મહત્મ ૨૪૪ 
લોક ફરર્યવાદોમવંાથી ૧૧૪ વવાહનરવાલકો 
સવામ ે કવા્યથિવવાહી કરવવામવંા આવી હતી. 

મવારથિ અન ે એશપ્રલ મશહનવામવંા ટ્વારફકને 
અરરણરૂપ થવા્ય ત ેરીત ેપવાક્ક કરવા્યલેી ૯ ઓટો 

રરક્ષવા રરટેઈન કરવવામવંા આવી હતી.
ટ્વારફક િવાખવાનવા એરરિનલ પોલીસ કશમિનર હરકૃેષણ 

પટેલ કહે છે કે, વોટસ-એપ ઉપર લોકફરર્યવાદ મળે ત ેસવાથે 
જ િહેરનવા શવશવધ શવ્તવારમવંા કવા્યથિરત કુલ ૭૫ ્કવોર 
અન ે૮૦ પી.સી.આર. વવાનમવંાથી કોઈપણ પોલીસ વવાહન 
્થળ ઉપર પહોંરીન ેકવા્યથિવવાહી કર ેછે. કુલ ૬૪ પી.એસ.

આઈ. અન ે રવાઈરરની ટૂકરી ઉપરવંાત ૪ ઈનટરસેપટર, ૪ 
ટવા્ક ફોસથિ, ૩ ્ટ્વાઈરકંગ ફોસથિમવંાથી જ ેટૂકરી નજીક હો્ય તે 
તવરરત કવા્યથિવવાહી કર ેછે. ટ્વારફક જામની સમ્્યવા શનવવારવવા 
મવાટે અમદવાવવાદ િહેરનવા શવ્તવારોન ે૪૪ ઝોનમવંાથી ૬૪ 
ઝોનમવંા શવભવાશજત કરવવામવંા આવ્યવંા છે. ટ્વારફક જામની 
સમ્્યવા લોકજાગૃશત અન ેપોલીસની તવરરત કવા્યથિવવાહીથી 
ઝરપી ઉકેલી િકવા્ય છે. આવનવારવંા શદવસોમવંા કવા્યથિવવાહી વધુ 
રૂ્ ત બનવાવવવાની શદિવામવંા કવા્યથિવવાહી કરવાિે.

ટ્રાફિકજામ રોકવરા Wapથી નવો ઉપરાય : સથળ 
પર જઇને ૩૬૦ વરાહનચરાલકને  પોલીસ ેદંડયરા

ટ્ાફિક 
પોલીસની ૭૫ 

ટીમ અને ૮૦ PCR 
ટ્ાફિક જામના 
મસેજેથી દો ડ્ે છડે

‘વવદશેમાં નહીં, ભારતમાં 
જ તમારી મહેનત અને 
પ્રવતભાન ેઆકાર આપો’

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--  ‘ઉદ્ોગ, શિક્ષણ, ટેકનોલોજી, 
ઇનોવેિન, દરેક ક્ષેતે્ આજે ભવારત 
શવકવાસની શદિવામવંા આગળ વધી રહંુ્ છે. 
આવવા સમ્ય ેભલે શવદિેમવંા અભ્યવાસ કરવવા 
જાવ, પણ અંત ેઆપણવંા દિેમવંા જ તમવારી 
મહેનત અન ેપ્રશતભવાન ેઆકવાર આપો’, 
લવાસથિન એનર ટુબ્ોનવા સીઇઓ અન ેએમરી  
કે. વેંકટરવામનને ઇસનર્યન ઇસન્ટટ્ૂટ 
ઓફ ટેકનોલોજી (આઇઆઇટી) 
ગવાંધીનગરનવા શવદ્વાથીથીઓને પદવીદવાન 
સમવારભં અવસર ેસંબોધ્યવંા હતવા. 

િશનવવારે ્યોજા્યેલવા આઇઆઇટી 
ગવંાધીનગરનવા ત્ીજા વવાશષથિક પદવીદવાન 
સમવારંભમવાં બીટેક, એમટેક અને 
પીએરરી મળીન,ે કુલ ૧૬૧ શવદ્વાથીથીઓને 
રરગ્રી એનવા્યત કરવવામવાં આવી હતી. 
મખુ્ય અશતશથ તરીકે ઉપસ્થત રહેલવા કે.  
વેંકટરવામનન ેઆ અવસર ેશવદ્વાથીથીઓને 
ઇમવાનદવારી અન ેજવવાબદવારીઓનું મહત્વ 
સમજી સવારી શદિવામવાં આગળ વધવવા 
પ્રોતસવાહન આપ્યુ ંહતું. તમેણ ેવધમુવંા કહંુ્ 
હતું, ‘મને આઇઆઇટીમવા ં શમકેશનકલ 
એસનજન્યરરગં િવાખવામવંા એરશમિન નહોતું 
મળતું. શનરવાિ થ્યવા વગર મ ે કેશમકલ 

એસનજસન્યરગંમવંા અભ્યવાસ િરૂ કરી દીધો. 
તમવારી સવામ ેરહેલી તકન ેઝરપી લો.’ કે. 
વેનકટરવામનન આઇઆઇટી શદલહીનવા 
પ્રથમ બેરનવા શવદ્વાથીથી રહી રકેૂલવંા છે.  
તેમણે શવદ્વાથીથીઓને તેમનવા જીવનનવા 
કેટલવાક અનભુવોની વવાત કરતવા જણવાવ્યુ ં
હતું કે કવારરકદીથી તરફ આગળ વધતવા 
રૂશપ્યવા કમવાવવવાનો લોભ ન રવાખતવા. 
પિેન અન ેઇનોવિેનની સવાથ ેમહેનત 
કરતવા રહેિો તો સફળતવા જરૂરથી મળિે. 

કે. વેંકટરવામનન ેકહંુ્ હતું, ‘આજનવા 
્યુગમવાં સફળતવા પ્રવાપત કરવવા મસલટ-
રરસીસપલનરી બનવું જરૂરી છે, એટલે 
કે દરકે ક્ષતે્મવંા સક્ષમ બનીન ેજ અન્ય 
લોકોથી અલગ પરી િકવાિે.’ પદવીદવાન 
સમવારંભમવાં શવદ્વાથીથીઓને સંબોધતવા 
આઇઆઇટી ગવાંધીનગરનવા રરરેકટર 
સુધીર જનૈ ેકહંુ્ હતુ,ં ‘તમવારી સવામ ેહવે 
સફળતવા પ્રવાપત કરવવાની અનકે તક અને 
િ્ત્ો છે. સમજી શવરવારીન ેતનેી પસંદગી 
કરી ભવારતનવા ઉજજવળ ભશવષ્યમવાં 
તમવારો ફવાળો આપવવા ત્ૈયવાર થઇ જાવ.’ 
આ કવા્યથિરિમમવંા ૧૨૩ બીટેક, ૩૬ એમટેક 
અને  બે પીએરરી રરગ્રી એનવા્યત 
કરવવામવંા આવી હતી. ઉપરવંાત, અભ્યવાસ 
દરશમ્યવાન શવદ્વાથીથીઓની કવામગીરીને 
ધ્યવાનમવંા રવાખતવા, તમેન ે૩૦ જટેલવા મરેલ 
તથવા અન્ય એવોર્ડથી સનમવાશનત કરવવામવંા 
આવ્યવંા હતવા. 

IITગાંધીિગરમાં પદવીદાિ ્ મારભંમાં L&Tિા 
્ીઇઓ કે. વેંકટરામિિું પ્રરેક ્ ંબોધિ

પદવીદાિ ્ મારભંમાં ૧૬૧ 
નવદ્ાથીથીઓિે રડગ્રી એિાયત કરાતા 
નવદ્ાથીથીઓ ઝૂમી ઊઠયા િતા. 


