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આઇઆઇટીના વવદ્ારીથીઓ સારે 
સ્મૃવિ ઇરાનીએ "ચાય પે ચચાચા' કરી

ભાસ્કર ન્યૂઝ. ગાંધીનગર
ગાંધીનગર પાસે આવેલા પાલજ 
ખાતે નવનનરીમીત આઇઆઇટી 
ગાંધીનગરની કેન્દ્ીય રાનવ 
સંશાધન રંત્ી સ્મૃનત ઇરાનીએ 
સોરવારે રુલાકાત લીધી અને 
ગલોબલ ઇનીશીએટટવ ઓફ 
એકેડેરીક નેટવક્ક(ગયાન) પ્ોજેકટનું 
ઉદઘાટન કયુું હતું. આ પ્ંસગે 
ગુજરાતનાં નશક્ષણ રંત્ી ભુપેન્દ્ 
ચુડાસરાં પણ હાજર રહ્ા હતા.

સ્મૃનતએ નવદ્ારીમીઓને સંબોધતા 
કહું્ કે નવદ્ારીમીઓએ નવચાયુું પણ 
નનહ હોય કે તેઓને નવદેશી નનષણાતો 
ભણાવશે અને વનૈવિક સ્તરનું નશક્ષણ 
રળશે. તયારે ગલોબલ ઇનીનશએટટવ 
ઓફ એકેડનરક નેટવક્ક રાફરતે 

આઇઆઇટીનાં નવદ્ારીમીઓ આ 
સ્તરનું નશક્ષણ રેળવી શકશે. 
તાલીરરાં નવદેશી ફેકલટીની રદદની 
સારે નેશનલ રીચસ્સરાં પણ નવદેશો 
સારે કોલાબે્શન કરવારાં આવયું છે. 
જેનો દેશ તરા નશક્ષણ જગતને પણ 
લાભ રળશે.

કેન્દ્ીય મંત્ી હજુ ઘણું આપવાનાં છે
નશક્ષણ રંત્ી ભુપેન્દ્નસંહ ચુડાસરાએ કાય્સક્રરરાં બોલાવવા બદલ સંશાધન 
રંત્ીનો આભાર રાની હળવાશનાં રૂડરાં કહ્ંુ કે આઇઆઇટીનું નવશાળ 
અને સુંદર કેમપસ જોતાં લાગે તે કેન્દ્ીય રંત્ી બહેન હજુ ઘણુ આપવાનાં છે.

વિક્ષણ ક્ષેત્ે કાંવિ લાવવાનો શ્ેય મોદીને આપયો
નશક્ષણ રંત્ી ભુપેન્દ્નસંહ ચુડાસરાએ નશક્ષણ ક્ષેત્રાં ક્રાંનત તરા ગુજરાતને 
આગળ લઈ જવાનો શ્ેય વડાપ્ધાન રોદીને આપતા જણાવયું કે ગુજરાતની 
જેર દેશને પણ વડાપ્ધાન નવવિરાં આગળ લઇ જશે. 

આ ટેક્નક વવકલાંગ, વેઇટર વગેરે માટે લાભદાયી પુરવાર રિે

પગથી દરવાજો ખોલવાની 
ટેક્ન્કને ઈનોવેશન એવોર્ડ

વવ્કલાંગ માટે ફા્દા્કાર્ક | ગાંધીનગરના છાત્રની શોધ

એજ્યુ્ેકશન રરપોટ્ડર. અમદાવાદ 
પગરી દરવાજો ખોલી શકાય એવી ટેકકનક ગાંધીનગર નજલલાના 
અરરાપરરાં આવેલી શ્ી ગ્ાર શાળા ગ્ારભારતી સ્કકૂલના ધો.12ના 
નવદ્ારીમી જયપ્કાશ રાઠવાએ નવકસાવી છે. આ ટેકકનક નવકલાંગ, વેઇટર 
વગેરે રાટે લાભદાઈ પુરવાર રઇ શકે એર છે. 

 નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડશેન દ્ારા દર વર્ષે નવા સંશોધનો 
નવકસાવતા સરગ્ દેશના નવદ્ારીમીઓને ઇગનાઇટ એવોડ્ડ એનાયત 
કરીને બહુરાન કરે છે. વર્્સ 2015ના એવોડ્ડ આજે જુદા જુદા 31 
પ્કારના સંશોધનો અરવા આઇટડયા રજૂ કરનારાં બા ળકોને એનાયત 
કરવારાં આવયાં હતાં જેરાં ગુજરાતના એકરાત્ ગાંધીનગર નજલલાના 
અરરાપરરાં આવેલી શ્ી ગ્ાર શાળા ગ્ારભારતી સ્કકૂલના ધો.12ના 
નવદ્ારીમી જયપ્કાશ રાઠવાનો સરાવેશ રાય છે. 

રાઠવા હોસ્ટલેરાં રહીને અભયાસ કરે છે. તેણે જણાવયું હતું કે એકવાર 
હું બસરાં રારા વતન જઈ રહ્ો હતો તયારે બસરાં રારી સારે એક 
નવકલાંગ યુવાન હતો જેના બન્ન ેહાર નહોતા. નાના નાના કાર કરવા 
રાટે પણ તેણે અન્યની રદદ લેવી પડતી હતી આરી તેને જોઈને રને એવો 
આઇટડયા આવયો કે કોઇ એવી ટેકકનક નવકસાવવી જોઇએ કે પગરી 
દરવાજો ખોલી શકાય. હોટલરાં જયારે કોઇ વેઇટર બન્ને હારરાં નવનવધ 
ટડશો ભરેલી ટ્ે લઈને કોઈ રૂરરાં દાખલ રાય તો તેને દરવાજો ખોલવારાં 
રુશકેલી પડે છે. હવે જો તે પગરી રાત્ કસ્વચ દબાવીને દરવાજો ખોલે તો 
તેને ઘણી રાહત રળી શકે.

 આ ઉપરાંત પક્લક ટોઇલેટનો દરરોજ રોટી સંખયારાં લોકો ઉપયોગ 
કરે છે અને તેઓ ગંદા હારરી દરવાજો ખોલ-બંધ કરતા હોય છે જેનારી 
જીવાણુુંઓ એકરી બીજી વયકકત સુધી પ્સરે છે રાટે જો પક્લક ટોઇલેટનો 
દરવાજો પગરી ખોલવારાં આવે તો જીવાણુઓ ફેલાતા અટકી શકે. તેણે 
જણાવયું હતું કે રેં રારો આ આઇટડયા નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડશેનને 
આપતા એવોડ્ડ રાટે રારી પસંદગી રતાં રને ઘણો આનંદ રયો છે.

સમાધાન |  ગાંધીનગરના ગ્ારભારતી શાળાના છાત્ જયપ્કાશ રાઠવાની ટેકકનકને નેશનલ ઇનોવેશન 
ફાઉન્ડેશન દ્ારા ‘ઈગનાઇટ એવોડ્ડ’ રાટે પસંદ કરાઈ હતી, જે એવોડ્ડ રાષટ્પનતના હસ્તે અપાયો હતો. 

્ેકવી રીતે ્કામ ્કરશે  
આ ઇનોવેશન

^ એ્ક વવ્કલાંગ ્યુવાન 
હતો જેના બનને હાથ 

નહોતા. નાના નાના ્કામ 
્કરવા માટે પણ તેણે અન્ની 
મદદ લેવી પરતી હતી આથી 
તેને જોઇને મને આ વવચાર 
આવ્ો હતો.  
 - જ્પ્ર્કાશ રાઠવા

આ ટેકકનકરાં દરવાજાના નીચેના 
ભાગરાં એક કલચ આપેલો હોય 
છે, જેને દબાવતાં જ દરવાજો 
આપરેળે ખુલી જાય છે.

પહેલાં મવહલા, પછી અનામિ અને િે પછી 
સામાન્ય ઉમેદવારનાં પડરણામ જાહેર રિે

ભાસ્કર ન્યૂઝ. ગાંધીનગર
રહાનગરપાનલકા અને 
નગરપાનલકારાં 2જી ટડસેમબરના 
રોજ હાર ધરાનાર રત ગણતરીરાં 
સૌપ્રર રનહલા ઉરેદવારોનું 
પટરણાર જાહેર રશે. ક્રરાનુસાર 
પ્રર બે રનહલા ઉરેદવાર 
તયારબાદ અનારત અને તયારબાદ 
સારાન્ય ઉરેદવારનું પટરણાર 
જાહેર કરવારાં આવશે. એક 
વોડ્ડરાં 4 ઉરેદવારોનો નનયર 
અરલી બનાવાના પગલે ચૂંટણી 
પંચ દ્ારા રત ગણતરીના 
નનયરોરાં પણ સુધારો કયયો છે. 
બેઠકોને 1રી 4 ક્રરરાં ગોઠવીને 
તે પ્રાણે ક્રરાનુસાર પટરણાર 
જાહેર કરવા ચૂંટણી અનધકારીઓને 
સૂચના આપવારાં આવી છે.

 ચૂંટણી પંચ દ્ારા નક્ી 
કરાયેલા નનયરો રુજબ બે સ્ત્ી 
અનારત બેઠકો પૈકી પ્રર 
એસસી, એસટી કે ઓબીસી સ્ત્ી 
બેઠકની ગણતરી રશે. આ પૈકી 
જે સ્ત્ી ઉરેદવારને સૌરી વધુ રત 
રળયા હોય તેને ચૂંટાયેલા જાહેર 
કરવાના રશે. બીજી બેઠક રનહલા 
અનારતની રહેશે. આ રાટે જે સ્ત્ી 
ઉરેદવારને સૌરી વધુ રત રળયા 
હોય તેને ચૂંટાયેલા જાહેર કરાશે. 
તયારબાદ ત્ીજી બેઠકરાં એસસી, 
એસટી, ઓબીસી કે સારાન્ય બેઠક 
રાટેની ગણતરી કરાશે અને તરેાં 
સૌરી વધુ રત રેળવનારને નવજેતા 
જાહેર કરાશે. 

સૌરી છેલલે સારાન્ય કે 
અનારત  હોય તે કેટેગરીના 
ઉરેદવારને સૌરી વધુ રત રળયા 
હશે તેને નવજેતા જાહેર કરાશે. 
જયારે 5રી કોલર નોટાની 
રાખવારાં આવી છે. 

 એક વોિ્ડમાં ચાર ઉમેદવારના પગલે મિગણિરીના વનયમોમાં પણ ફેરફાર

રતગણતરી વખતે વોડ્ડ અને બેઠક 
પ્રાણે ઇવીએર ગોઠવાય છે. આ 
ઇવીએરને કંટ્ોલ યુનનટ કહેવાય 
છે. ક્રર પ્રાણે ગોઠવાયેલા કંટ્ોલ 
યુનનટને ઓન કરતા ખરેખર 
ઇવીએર રશીન જે ચૂંટણીરાં 
વપરાયું છે તે જ યુનનટ છે કે નહીું 
તેની ચકાસણી કરવારાં આવે છે, 
આવી ચકાસણી કયા્સ પછી ઇવીએર 
તેરાં કેટલા ઉરેદવારના રત છે 
અને કેટલી ચોઇસ આપેલી છે તેની 
નવગત જાહેર કરે છે. આ પછી 
અનધકારી કાઉકન્ટિંગનું બટન ઓન 
કરે એટલે કયા ઉરેદવારને કેટલા 
રત રળયા તેની જાણકારી ઇવીએર 
આપે છે. એક વોડ્ડ કે બેઠકના 
તરાર ઇવીએરના રતની ગણતરી 
રઇ ગયા પછી અનારત કેટેગરીરાં 
રનહલા ઉરેદવારનું પહેલાં પટરણાર 
જાહેર કરવારાં આવે છે.

2 રરસેમબરે મત ગણતરીની વ્વસથા ચયૂંટણી પંચ દ્ારા ્કેવી રીતે થશે
300 જેટલાં સ્રળો પર મિ ગણિરી
2 ટડસેમબરે રત ગણતરી રાટેની વયવસ્રા ચૂંટણી પંચ દ્ારા હાર ધરવારાં 
આવી છે. 230 તાલુકા પંચાયતની સારે આ જ સ્રળોએ જે-તે નજલલા 
પંચાયત બેઠકોની ગણતરી પણ કરવારાં આવશે. 56 પાનલકાની ગણતરી 
તે નવસ્તારરાં રશે જયારે રનપાની ગણતરી રહાપાનલકા નવસ્તારરાં 
યોજાશે. અંદાજે કુલ 300 જેટલા સ્રળોએ રતગણતરી હાર ધરાશે

ઓપન કેટેગરી ઇવીએમમાં સલામિ નહીું
રતગણતરીરાં છેલલા રતગણતરી ઓપન કેટેગરીની રાય છે. રતગણતરી 
દરનરયાન અનારત કેટેગરીના ઉરેદવાર પૈકી કોઇ ઉરેદવારને ઓપન 
કેટેગરીના ઉરેદવાર કરતા વધારે રત રળયા હોય તો અનારત કેટેગરીનો 
ઉરેદવાર ઓપન કેટેગરીની બેઠક પર પણ નવજેતા બની શકે છે.

નોટા પહેલા ગણાિે, પંચાયિમાં છેલલે
સ્રાનનક સ્વરાજયની ચૂંટણીરાં ‘નોટા’ કેટલા રત રયા તે આંકડો આ 
વખતે રસપ્દ રહેશે. રતગણતરીરાં પણ નોટા રસપ્દ એટલે બન્યા છે 
કે રહાનગરપાનલકા-નગરપાનલકારાં વપરાયેલા દરેક ઇવીએરરાં નોટા 
કેટલા તેની જાણકારી પહેલાં રળશે, જયારે નજલલા અને તાલુકા પંચાયતરાં 
નોટા કેટલા તેની જાણકારી દરેક ઇવીએરરાં છેલલે રળશે.

5મી ્કોલમ નોટાની રખાઈ 
છે, જેમાં ્કેટલા મત પડ્ા  
તે વન્ત પત્ર્કમાં નોંધાશે


