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એક વોર્ડમાં ચાર ઉમેદવારના પગલે મતગણતરીના નિયમોમાં પણ ફેરફાર

પગથી દરવાજો ખોલવાની પહેલાં મહિલા, પછી અનામત અને તે પછી
ટેક્નિકને ઈનોવેશન એવોર્ડ સામાન્ય ઉમેદવારનાં પરિણામ જાહેર થશે

આ ટેક્નિક વિકલાંગ, વેઇટર વગેરે માટે લાભદાયી પુરવાર થશે

5મી કોલમ નોટાની રખાઈ
છે, જેમાં કેટલા મત પડ્યા
તે નિયત પત્રકમાં નોંધાશે
ભાસ્કર ન્યૂઝ. ગાંધીનગર

સમાધાન | ગાંધીનગરના ગ્રામભારતી શાળાના છાત્ર જયપ્રકાશ રાઠવાની ટેક્નિકને નેશનલ ઇનોવેશન
ફાઉન્ડેશન દ્વારા ‘ઈગ્નાઇટ એવોર્ડ’ માટે પસંદ કરાઈ હતી, જે એવોર્ડ રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાયો હતો.
એજ્યુકેશન રિપોર્ટર. અમદાવાદ

પગથી દરવાજો ખોલી શકાય એવી ટેક્નિક ગાંધીનગર જિલ્લાના
અમરાપરમાં આવેલી શ્રી ગ્રામ શાળા ગ્રામભારતી સ્કૂલના ધો.12ના
વિદ્યાર્થી જયપ્રકાશ રાઠવાએ વિકસાવી છે. આ ટેક્નિક વિકલાંગ, વેઇટર
વગેરે માટે લાભદાઈ પુરવાર થઇ શકે એમ છે.
નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા દર વર્ષે નવા સંશોધનો
વિકસાવતા સમગ્ર દેશના વિદ્યાર્થીઓને ઇગ્નાઇટ એવોર્ડ એનાયત
કરીને બહુમાન કરે છે. વર્ષ 2015ના એવોર્ડ આજે જુદા જુદા 31
પ્રકારના સંશોધનો અથવા આઇડિયા રજૂ કરનારાં બાળકોને એનાયત
કરવામાં આવ્યાં હતાં જેમાં ગુજરાતના એકમાત્ર ગાંધીનગર જિલ્લાના
અમરાપરમાં આવેલી શ્રી ગ્રામ શાળા ગ્રામભારતી સ્કૂલના ધો.12ના
વિદ્યાર્થી જયપ્રકાશ રાઠવાનો સમાવેશ થાય છે.
રાઠવા હોસ્ટેલમાં રહીને અભ્યાસ કરે છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે એકવાર
હું બસમાં મારા વતન જઈ રહ્યો હતો ત્યારે બસમાં મારી સાથે એક
વિકલાંગ યુવાન હતો જેના બન્ને હાથ નહોતા. નાના નાના કામ કરવા
માટે પણ તેણે અન્યની મદદ લેવી પડતી હતી આથી તેને જોઈને મને એવો
આઇડિયા આવ્યો કે કોઇ એવી ટેક્નિક વિકસાવવી જોઇએ કે પગથી
દરવાજો ખોલી શકાય. હોટલમાં જ્યારે કોઇ વેઇટર બન્ને હાથમાં વિવિધ
ડિશો ભરેલી ટ્રે લઈને કોઈ રૂમમાં દાખલ થાય તો તેને દરવાજો ખોલવામાં
મુશ્કેલી પડે છે. હવે જો તે પગથી માત્ર સ્વિચ દબાવીને દરવાજો ખોલે તો
તેને ઘણી રાહત મળી શકે.
આ ઉપરાંત પબ્લિક ટોઇલેટનો દરરોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપયોગ
કરે છે અને તેઓ ગંદા હાથથી દરવાજો ખોલ-બંધ કરતા હોય છે જેનાથી
જીવાણુંઓ એકથી બીજી વ્યક્તિ સુધી પ્રસરે છે માટે જો પબ્લિક ટોઇલેટનો
દરવાજો પગથી ખોલવામાં આવે તો જીવાણુઓ ફેલાતા અટકી શકે. તેણે
જણાવ્યું હતું કે મેં મારો આ આઇડિયા નેશનલ ઇનોવેશન ફાઉન્ડેશનને
આપતા એવોર્ડ માટે મારી પસંદગી થતાં મને ઘણો આનંદ થયો છે.

કેવી રીતે કામ કરશે
આ ઇનોવેશન

મહાનગરપાલિકા
અને
નગરપાલિકામાં 2જી ડિસેમ્બરના
રોજ હાથ ધરાનાર મત ગણતરીમાં
સૌપ્રથમ મહિલા ઉમેદવારોનું
પરિણામ જાહેર થશે. ક્રમાનુસાર
પ્રથમ બે મહિલા ઉમેદવાર
ત્યારબાદ અનામત અને ત્યારબાદ
સામાન્ય ઉમેદવારનું પરિણામ
જાહેર કરવામાં આવશે. એક
વોર્ડમાં 4 ઉમેદવારોનો નિયમ
અમલી બનાવાના પગલે ચૂંટણી
પંચ દ્વારા મત ગણતરીના
નિયમોમાં પણ સુધારો કર્યો છે.
બેઠકોને 1થી 4 ક્રમમાં ગોઠવીને
તે પ્રમાણે ક્રમાનુસાર પરિણામ
જાહેર કરવા ચૂંટણી અધિકારીઓને
સૂચના આપવામાં આવી છે.

ચૂંટણી પંચ દ્વારા નક્કી
કરાયેલા નિયમો મુજબ બે સ્ત્રી
અનામત બેઠકો પૈકી પ્રથમ
એસસી, એસટી કે ઓબીસી સ્ત્રી
બેઠકની ગણતરી થશે. આ પૈકી
જે સ્ત્રી ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત
મળ્યા હોય તેને ચૂંટાયેલા જાહેર
કરવાના થશે. બીજી બેઠક મહિલા
અનામતની રહેશે. આ માટે જે સ્ત્રી
ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત મળ્યા
હોય તેને ચૂંટાયેલા જાહેર કરાશે.
ત્યારબાદ ત્રીજી બેઠકમાં એસસી,
એસટી, ઓબીસી કે સામાન્ય બેઠક
માટેની ગણતરી કરાશે અને તેમાં
સૌથી વધુ મત મેળવનારને વિજેતા
જાહેર કરાશે.
સૌથી છેલ્લે સામાન્ય કે
અનામત હોય તે કેટેગરીના
ઉમેદવારને સૌથી વધુ મત મળ્યા
હશે તેને વિજેતા જાહેર કરાશે.
જ્યારે 5મી કોલમ નોટાની
રાખવામાં આવી છે.

2 ડિસેમ્બરે મત ગણતરીની વ્યવસ્થા ચૂંટણી પંચ દ્વારા કેવી રીતે થશે

મતગણતરી વખતે વોર્ડ અને બેઠક
પ્રમાણે ઇવીએમ ગોઠવાય છે. આ
ઇવીએમને કંટ્રોલ યુનિટ કહેવાય
છે. ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવાયેલા કંટ્રોલ
યુનિટને ઓન કરતા ખરેખર
ઇવીએમ મશીન જે ચૂંટણીમાં
વપરાયું છે તે જ યુનિટ છે કે નહીં
તેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે,
આવી ચકાસણી કર્યા પછી ઇવીએમ
તેમાં કેટલા ઉમેદવારના મત છે
અને કેટલી ચોઇસ આપેલી છે તેની
વિગત જાહેર કરે છે. આ પછી
અધિકારી કાઉન્ટિંગનું બટન ઓન
કરે એટલે કયા ઉમેદવારને કેટલા
મત મળ્યા તેની જાણકારી ઇવીએમ
આપે છે. એક વોર્ડ કે બેઠકના
તમામ ઇવીએમના મતની ગણતરી
થઇ ગયા પછી અનામત કેટેગરીમાં
મહિલા ઉમેદવારનું પહેલાં પરિણામ
જાહેર કરવામાં આવે છે.

આઇઆઇટીના વિદ્યાર્થીઓ સાથે
સ્મૃતિ ઇરાનીએ "ચાય પે ચર્ચા' કરી
ભાસ્કર ન્યૂઝ. ગાંધીનગર

આ ટેક્નિકમાં દરવાજાના નીચેના
ભાગમાં એક ક્લચ આપેલો હોય
છે, જેને દબાવતાં જ દરવાજો
આપમેળે ખુલી જાય છે.

^

એક વિકલાંગ યુવાન
હતો જેના બન્ને હાથ
નહોતા. નાના નાના કામ
કરવા માટે પણ તેણે અન્યની
મદદ લેવી પડતી હતી આથી
તેને જોઇને મને આ વિચાર
આવ્યો હતો.

- જયપ્રકાશ રાઠવા

ગાંધીનગર પાસે આવેલા પાલજ
ખાતે નવનિર્મીત આઇઆઇટી
ગાંધીનગરની કેન્દ્રીય માનવ
સંશાધન મંત્રી સ્મૃતિ ઇરાનીએ
સોમવારે મુલાકાત લીધી અને
ગ્લોબલ ઇનીશીએટિવ ઓફ
એકેડમે ીક નેટવર્ક(ગ્યાન) પ્રોજેક્ટનું
ઉદઘાટન કર્યું હતું. આ પ્રંસગે
ગુજરાતનાં શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્ર
ચુડાસમાં પણ હાજર રહ્યા હતા.
સ્મૃતિએ વિદ્યાર્થીઓને સંબોધતા
કહ્યંુ કે વિદ્યાર્થીઓએ વિચાર્યું પણ
નહિ હોય કે તેઓને વિદેશી નિષ્ણાતો
ભણાવશે અને વૈશ્વિક સ્તરનું શિક્ષણ
મળશે. ત્યારે ગ્લોબલ ઇનીશિએટિવ
ઓફ એકેડમિક નેટવર્ક માફરતે

કેન્દ્રીય મંત્રી હજુ ઘણું આપવાનાં છે

શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ કાર્યક્રમમાં બોલાવવા બદલ સંશાધન
મંત્રીનો આભાર માની હળવાશનાં મૂડમાં કહ્યંુ કે આઇઆઇટીનું વિશાળ
અને સુંદર કેમ્પસ જોતાં લાગે તે કેન્દ્રીય મંત્રી બહેન હજુ ઘણુ આપવાનાં છે.

શિક્ષણ ક્ષેત્રે ક્રાંતિ લાવવાનો શ્રેય મોદીને આપ્યો
શિક્ષણ મંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ તથા ગુજરાતને
આગળ લઈ જવાનો શ્રેય વડાપ્રધાન મોદીને આપતા જણાવ્યું કે ગુજરાતની
જેમ દેશને પણ વડાપ્રધાન વિશ્વમાં આગળ લઇ જશે.
આઇઆઇટીનાં વિદ્યાર્થીઓ આ
સ્તરનું શિક્ષણ મેળવી શકશે.
તાલીમમાં વિદેશી ફેકલ્ટીની મદદની
સાથે નેશનલ રીચર્સમાં પણ વિદેશો
સાથે કોલાબ્રેશન કરવામાં આવ્યું છે.
જેનો દેશ તથા શિક્ષણ જગતને પણ
લાભ મળશે.

300 જેટલાં સ્થળો પર મત ગણતરી

2 ડિસેમ્બરે મત ગણતરી માટેની વ્યવસ્થા ચૂંટણી પંચ દ્વારા હાથ ધરવામાં
આવી છે. 230 તાલુકા પંચાયતની સાથે આ જ સ્થળોએ જે-તે જિલ્લા
પંચાયત બેઠકોની ગણતરી પણ કરવામાં આવશે. 56 પાલિકાની ગણતરી
તે વિસ્તારમાં થશે જ્યારે મનપાની ગણતરી મહાપાલિકા વિસ્તારમાં
યોજાશે. અંદાજે કુલ 300 જેટલા સ્થળોએ મતગણતરી હાથ ધરાશે

ઓપન કેટેગરી ઇવીએમમાં સલામત નહીં
મતગણતરીમાં છેલ્લા મતગણતરી ઓપન કેટેગરીની થાય છે. મતગણતરી
દરમિયાન અનામત કેટેગરીના ઉમેદવાર પૈકી કોઇ ઉમેદવારને ઓપન
કેટેગરીના ઉમેદવાર કરતા વધારે મત મળ્યા હોય તો અનામત કેટેગરીનો
ઉમેદવાર ઓપન કેટેગરીની બેઠક પર પણ વિજેતા બની શકે છે.

નોટા પહેલા ગણાશે, પંચાયતમાં છેલ્લે

સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ‘નોટા’ કેટલા મત થયા તે આંકડો આ
વખતે રસપ્રદ રહેશે. મતગણતરીમાં પણ નોટા રસપ્રદ એટલે બન્યા છે
કે મહાનગરપાલિકા-નગરપાલિકામાં વપરાયેલા દરેક ઇવીએમમાં નોટા
કેટલા તેની જાણકારી પહેલાં મળશે, જ્યારે જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતમાં
નોટા કેટલા તેની જાણકારી દરેક ઇવીએમમાં છેલ્લે મળશે.

