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આઈઅાઈટી ગાંધીનગર
પેપરલેસ બનશે

અમદાવાદ: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
ઑફ ટેક્નોલોજી (ગાંધીનગર)
પોતાની તમામ પ્રોસસ
ે ને સોફ્ટવેર
દ્વારા સાંકળનારી પ્રથમ આઈઆઈટી
બનવા જઈ રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના
પ્લેસમેન્ટથી માંડીને ફેકલ્ટીની
રિક્રુટમેન્ટ સુધીની તમામ પ્રક્રિયાઓ
આ સોફ્ટવેરની મદદથી પેપરવર્ક
વિના કરી શકાશે. આઈઆઈટી
ગાંધીનગરની ઑફિસને પેપરલેસ
બનાવનારું સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
મેનજ
ે મેન્ટ સિસ્ટમ (આઈએમએસ)
૩૧ જુલાઈના રોજ આઈઆઈટી
ગાંધીનગરના ચેરમેન બલદેવ રાજના
હસ્તે લોન્ચ કરાયું હતું. આ સિસ્ટમને
કારણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કર્મચારીઓ
તથા વિદ્યાર્થીઓનો સમય અને શક્તિ
બચી શકશે. વિદ્યાર્થીઓને જુદી જુદી
ઑફિસો વિઝિટ કરવી પડશે નહિ.
આ પ્રસંગે આઈઆઈટી ગાંધીનગરના
ડિરેક્ટર પ્રોફેસર સુધીર જૈને જણાવ્યું
હતું કે, “એકેડેમિક્સ, એકાઉન્ટ,
ફાઈનાન્સ, રિસર્ચ અને ડેવલપમેન્ટ,
વિદ્યાર્થીઓનું પ્લેસમેન્ટ, ફેકલ્ટીની
રિક્રુટમેન્ટ સહિતની પ્રક્રિયાઓ આ
સોફ્ટવેરની મદદથી કરી શકાશે.”
આ સોફ્ટવેરની મદદથી સંસ્થાનો
તમામ ડેટા ડિજિટલ ફોર્મેટમાં
ઉપલબ્ધ બની શકશે.
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ગુજરાત બોર્ડ સંલગ્ન અંગ્જી
રે મીડિયમની સ્કૂલો પ્રાઈમરીમાં અન્ય પુસ્તકોથી જ અભ્યાસ કરાવી નિયમોનો ભંગ કરી રહી છે

અંગ્જી
રે સ્કૂલોમાં ગુજરાત બોર્ડના પુસ્તકોનો છેદ ઉડ્યો
મઝહર પઠાણ > અમદાવાદ

રાજ્યમાં મોટાભાગની
ગુજરાત બોર્ડ સંલગ્ન અંગ્રેજી
મીડિયમની સ્કૂલો ગુજરાત પાઠ્ય
પુસ્તક મંડળ દ્વારા તૈયાર કરવામાં
આવતી ટેક્સબુક ભણાવતા ન હોવાનું
બહાર આવ્યું છે. મોટાભાગની સ્કૂલો
દિલ્હી સ્થિત વિવિધ પ્રકાશનોના
પુસ્તકો તથા અન્ય મટીરિયલ દ્વારા
જ પ્રાઈમરી સેક્શનમાં વિદ્યાર્થીઓને
અભ્યાસ કરાવે છે. શિક્ષણ વિભાગના
નિયમ મુજબ સ્કૂલ જે બોર્ડ સાથે
સંલગ્ન હોય તે બોર્ડના પુસ્તકોનો
જ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરાવવો
ફરજિયાત છે. પરંતુ રાજ્યમાં અંગ્રેજી
માધ્યમની મોટાભાગની સ્કૂલો આ
નિયમનું પાલન કરતી ન હોવાનું
ધ્યાને આવ્યું છે. આ મુદ્દે પ્રાથમિક
શિક્ષણ નિયામક દ્વારા પણ તમામ

સ્કૂલોમાં તપાસ કરી ગુજરાત બોર્ડના
પુસ્તકોનો જ અભ્યાસ કરાવાય તે
જોવા આદેશ આપ્યો છે.
રાજ્યમાં આવેલી અંગ્રેજી
મીડિયમની સ્કૂલો પૈકી ગુજરાત બોર્ડ
સાથે સંકળાયેલી અંગ્રેજી મીડિયમની
સ્કૂલો પ્રાઈમરી સેક્શનમાં ગુજરાત
રાજ્ય પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ દ્વારા તૈયાર
કરવામાં આવતા ગુજરાત બોર્ડ સંલગ્ન
પુસ્તકોનો અભ્યાસક્રમમાં સમાવેશ
કરતી ન હોવાનું જાણવા મળે છે.
નિયમ પ્રમાણે સ્કૂલ ગુજરાત બોર્ડ
સાથે સંલગ્ન હોય તો તેમણે ગુજરાત
બોર્ડના પુસ્તકો ભણાવવાનો હોય છે,
એજ રીતે જો સ્કૂલ સીબીએસઈ બોર્ડ
સંલગ્ન હોય તો તેમણે સીબીએસઈ
બોર્ડ સંલગ્ન પુસ્તકોનો અભ્યાસ
કરાવવાનો હોય છે.
જોકે અમદાવાદ શહેર સહિત
રાજ્યના મોટા શહેરોમાં આવેલી

અંગ્રેજી મીડિયમની સ્કૂલો કે જે
ગુજરાત બોર્ડ સંલગ્ન છે તેઓ
ગુજરાત બોર્ડના પુસ્તકો ભણાવતા
જ નથી. મોટાભાગની સ્કૂલો
દિલ્હી સ્થિત વિવિધ પ્રકાશનોના
પુસ્તકો તથા નેશનલ-ઈન્ટરનેશનલ
લેવલના અલગ અલગ પુસ્તકો દ્વારા
વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ કરાવી રહ્યા
છે. આ અંગે અંગ્રેજી સ્કૂલના એક
સંચાલકે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત
બોર્ડ સંલગ્ન પુસ્તકોનું લેવલ ખૂબ જ
નીચું હોઈ વિદ્યાર્થીઓને આગળ જતાં
મુશ્કેલી પડે તેમ હોઈ મોટાભાગની
સ્કૂલો ગુજરાત બોર્ડના બદલે અન્ય
પુસ્તકો પર આધાર રાખે છે. અન્ય
પુસ્તકોની ક્વોલિટી અને શૈલી
ગુજરાત બોર્ડના પુસ્તકો કરતા સારી
હોવાથી ગુજરાત બોર્ડના પુસ્તકો
કરતા અન્ય પુસ્તકો પર અંગ્રેજી
મીિડયમની સ્કૂલો વધુ ભાર મૂકે છે.

અંગ્રેજી
મીડિયમની
સ્કૂલો ગુજરાત બોર્ડના
પુસ્તકો ભણાવતી
ન હોય તો તે કંઈ
રીતે ચલાવી લેવાય.
હમણા જ અમે આ
અંગે સૂચનાઓ
આપી છે અને સ્કૂલોનું
નિરીક્ષણ કરી ગુજરાત
બોર્ડ સંલગ્ન સ્કૂલો
ગુજરાત બોર્ડના
પુસ્તકો જ ભણાવે તે
જોવા આદેશ કર્યો છે.
નિયમ મુજબ સ્કૂલ જે
બોર્ડ સાથે સંકળાયેલી
હોય તે બોર્ડના પુસ્તકો
ભણાવવાના હોય છે.

સ્કૂલમાંથી જ પુસ્તકો આપવાનો ગોરખધંધો

ડો. ભરત પંડિત
નિયામક, પ્રાથમિક
શિક્ષણ

સાવચેતીમાં સુરક્ષા

યુનિ.ના આસિસ્ટન્ટ
રજિસ્ટ્રારની સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ

અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં
આસિ. રજિસ્ટ્રાર તરીકે ફરજ
બજાવતા માતાપ્રસાદ પાંડેએ સ્વૈચ્છિક
નિવૃત્તિ લીધી હોવાનું જાણવા મળે
છે. તેઓ યુનિવર્સિટીમાં એકેડમિ
ે ક
વિભાગમાં કામ કરતા હતા. પાંડેએ
યુનિવર્સિટી સમક્ષ ત્રણ-ચાર માસ
પહેલા જ વીઆરએસ લેવા માટેની
અરજી કરી દીધી હતી. જોકે અત્યાર
સુધી તેમનું વીઆરએસ મંજરૂ
કરાયું ન હતું. જોકે અંતે તેમનું
વીઆરએસ મંજરૂ કરાતા શુક્રવારે
ફરજ પર તેમનો અંતિમ દિવસ હતો.
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં યોજાતી
ચંટૂ ણી દરમિયાન થતી દાદાગીરીનો
તેઓ ભોગ બન્યા હતા.આમ
વિદ્યાર્થીનતે ાઓની લુખ્ખાગીરીથી
કંટાળી તેમણે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ
લેવાનું નક્કી કરી દીધું હતું. તેમણે
સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ માટે અરજી કરી
હતી, જેને મંજરૂ રખાઈ હતી.

અમદાવાદ શહેર પોલીસના મહિલા સુરક્ષા જાગૃતિ અભિયાન અંતગર્ત શહેરની એચ.એલ. કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ
અપાઈ હતી જેમાં ખાસ કરીને ઈમરજન્સીમાં પોલીસની મદદ કેવી રીતે મેળવી શકાય તે વિશે સચોટ માહિતી પરૂ ી પડાઈ હતી.તસવીર પંકજ શુકલ

યુનિ.માં એડમિશન કમિટી ખાતે
સાયન્સની રિશફલિંગમાં હલ્લા બાદ
આવા તત્વોને હાંકી કઢાયા
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ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન સાયન્સ
કોલેજોમાં પ્રવેશ માટે હાલમાં રિશફલિંગની કાર્યવાહી
ચાલે છે, જેમાં એક કોલેજના ‘માણસો’ પ્રવેશ કાર્યવાહી
યોજાય છે ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને વિદ્યાર્થીઓને
તેમની કોલેજમાં પ્રવેશ માટે પ્રલોભન આપતા હોઈ
વિદ્યાર્થી નેતાઓએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
તેમણે આ મુદ્દે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિનું પણ
ધ્યાન દોર્યુ હતું. જેના પગલે કોલેજના પ્રચાર માટે
આવેલા લોકોને ત્યાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન સાયન્સ કોલેજોમાં પ્રવેશ
કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ કાર્યવાહી પૂર્ણ
થયા બાદ હાલમાં સાયન્સ કોલેજોમાં રિશફલિંગની
કાર્યવાહી ચાલી રહી છે. દરમિયાન ગુજરાત યુનિવર્સિટી
દ્વારા આઠ જેટલી નવી સાયન્સ કોલેજોને મંજરૂ ી આપી
હોઈ રિશફલિંગમાં આ કોલેજોમાં પણ વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
દરમિયાન એડમિશન કમિટી દ્વારા આઈએએસ ટ્રેનિંગ

સેન્ટર પરથી પ્રવેશની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. જેમાં
રિશફલિંગની કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી ત્યારે નવી
મંજરૂ થયેલી એલ.જે. સાયન્સ કોલેજોના કેટલાક લોકો
એડમિશન કમિટીની કચેરી ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા.
જ્યાં આવીને તેમણે ત્યાં ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીઓને તેમની
કોલેજમાં પ્રવેશ લેવા માટે લાલચ આપવાની શરૂઆત
કરી હતી. તેઓ વિદ્યાર્થીઓને તેમની કોલેજમાં પ્રવેશ
લેવા માટે સમજાવતા હતા અને તેના માટે ફીમાં ૨૦
ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપવાની પણ લાલચ આપી રહ્યા હતા.
કોલેજના લોકો વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ માટે લાલચ
આપતા હોવાની એનએસયુઆઈના વિદ્યાર્થી નેતાઓને
ખબર પડતા તેઓ તાત્કાલીક એડમિશન કમિટી ખાતે દોડી
ગયા હતા અને ત્યાં જઈને તેમણે ભારે હોબાળો મચાવ્યો
હતો. કોલેજ આ રીતે પ્રચાર કરી શકે નહીં તેમ જણાવી
વિદ્યાર્થી નેતાઓએ હોબાળો મચાવ્યા બાદ તેઓ આ
મુદ્દે રજઆ
ૂ ત કરવા માટે કુલપતિ પાસે પણ ગયા હોવાનું
જાણવા મળે છે. જ્યાં કુલપતિ સમક્ષ તેમણે રજૂઆત કર્યા
બાદ કુલપતિએ એડમિશન કમિટીના પ્રિમાઈસીસમાંથી
કોલેજોના માણસોને બહાર કઢાવી પ્રલોભન આપવાનું
બંધ કરાવ્યું હતું. નવી કોલેજોને મંજરૂ ી મળ્યા બાદ તેમનું
પ્રથમ વર્ષ હોઈ વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારે ખેંચતાણ થઈ છે,
જેના પગલે કોલેજના ‘માણસો’ વિદ્યાર્થીઓને લાલચ
આપવા માટે દોડી આવ્યા હોવાનું સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

કાર્યવાહી અંતર્ગત ૧૨૫૪ વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ ફાળવાયો હતો. જેમાં મેડિકલમાં ૪૧૫
રાજ્યમાં આવેલી મેડિકલ- અને ડેન્ટલમાં ૪૪૩ વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ
પેરામેડિકલ
વિદ્યાશાખામાં
લીધો હતો. શુક્રવારની પ્રવેશ
પ્રવેશ માટે હાથ ધરાયેલી કુલ કેટલી
કાર્યવાહીના અંતે મેડિકલમાં માત્ર
કાર્યવાહી અંતર્ગત શુક્રવારે બેઠકો ખાલી
ચાર જ બેઠકો ખાલી રહી છે. પાંચ
૧૨૫૪ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાશાખા બેઠકો દિવસની પ્રવેશ કાર્યવાહીના અંતે
પ્રવેશ ફાળવાયો હતો. આ સાથે મેડિકલ
૪ મેડિકલ-પેરામેડિકલની ૪૬૮૯
મેડિકલની માત્ર ચાર બેઠકને ડેન્ટલ
૩૦૨ બેઠકો પર વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ
બાદ કરતા તમામ બેઠકો ફિઝિયોથેરાપી ૧૨૭૩ ફાળવી દેવાયો છે. શુક્રવારે ૧૨૫૪
ભરાઈ ગઈ છે. શુક્રવારની આર્યુવદે 
૧૮ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવાયા
પ્રવેશ કાર્યવાહી બાદ મેડિકલ- હોમિયોપેથી ૬૯૭ બાદ મેડિકલ-પેરામેડિકલની
પેરામેડિકલની ૩૬૪૮ બેઠકો
૩૬૪૮ બેઠકો ખાલી રહી
નર્સિંગ
૧૨૧૮
ખાલી પડી છે. જેમાં સૌથી વધુ
છે. જેની પર હવે પ્રવેશ માટે
ઓર્થોટિક્સ
૭
ફિઝિયોથેરાપીની બેઠકો ખાલી
શનિવારે ગુજરાત બોર્ડ ઓપન
૯૦ કેટેગરીના મેરિટ નંબર ૩૩૦૧થી
પડી છે. ખાલી બેઠકો પર પ્રવેશ ઓપ્ટોમેટ્રી
૨૦ ૫૦૦૦ મેરિટ નંબર સુધીના
માટેની કાર્યવાહી ૧૨ ઓગસ્ટ નેચરોપેથી
ઓડિયોલોજી
૧૯ વિદ્યાર્થીઓને બોલાવાયા છે.
સુધી ચાલુ રહેશ.ે
ક
ુ
લ
	
૩૬૪૮
એડમિશન કમિટી દ્વારા
જ્યારે ગુજરાત બોર્ડ એસઈબીસી
મેડિકલ-પેરામેડિકલમાં પ્રવેશ
કેટેગરીમાં મેરિટ નંબર ૭૮૦થી
માટે ૨૭ જુલાઈથી રૂબરૂ કાઉન્સેલિંગ હાથ ૧૨૮૮ સુધીના વિદ્યાર્થીઓને બોલાવાયા છે.
ધર્યું હતું. આ કાર્યવાહી ૧૨ ઓગસ્ટ સુધી પ્રવેશ કાર્યવાહીના અંતે સૌથી વધુ બેઠકો
ચાલુ રહેશ.ે શુક્રવારે હાથ ધરાયેલી પ્રવેશ ફિઝિયોથેરાપી અને નર્સિંગમાં ખાલી પડી છે.
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

કલામને સલામ સ્કૂલ દ્વારા ૩થી ૮ ઓગસ્ટ દરમિયાન ‘મિસાઈલ મેન વીક’ની ઉજવણી કરાશે

કોસમોસ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓની ડો.કલામને સાચી
શ્રદ્ધાંજલિ: સપ્તાહ ‘મિસાઇલ મેન’ વિશે ભણશે
એસ.જી. હાઈવે પર આવેલી
કોસમોસ કેસલ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ
દ્વારા એ.પી.જે. કલામને શ્રધ્ધાંજલિ
આપવા માટે સપ્તાહનો અનોખા
કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં
આવ્યું છે. જેમાં સપ્તાહ દરમિયાન
વિદ્યાર્થીઓ કલામ વિશે જાણશે અને
તેને લઈને વિવિધ અક્ટિવિટી પણ
કરશે. ૩ ઓગસ્ટથી ૮ ઓગસ્ટના આ
સપ્તાહને મિસાઈલ મેન વીક તરીકે
નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત
ધોરણ-૯થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓનું
મિસાઈલ મેન સેલ પણ બનાવવામાં
આવશે. જે સપ્તાહ દરમિયાન કલામ
વિશેની જાણકારી અન્ય લોકો સુધી
પહોંચાડશે.
કોસમોસ કેસલ ઈન્ટરનેશનલ સ્કૂલ
દ્વારા મિસાઈલ મેન એ.પી.જે. અબ્દુલ
કલામને શ્રધ્ધાંજલિ આપવા માટે ૩
ઓગસ્ટથી લઈને ૮ ઓગસ્ટ સુધી

અબ્દુલ કલામ વીકની ઉજવણી કરશે.
જેમાં દરેક ક્લાસના વિદ્યાર્થીઓ અબ્દુલ
કલામને સંલગ્ન હોય તેવી વિવિધ
એક્ટિવિટી કરશે. કલામે એક વખત કહ્યું
હતું કે, મારું મૃત્યુ થાય તો તે દિવસે રજા
જાહેર ન કરતા પણ વધુ કામ કરજો. આ
સ્પિરીટ સાથે જ કોસમોસ ઈન્ટરનેશનલ
સ્કૂલ દ્વારા ‘મિસાઈલ મેન વીક’ની
ઉજવણી કરવામાં આવશે. જેમાં
સ્કૂલના વિદ્યાર્થી-વાલીઓ
ઉપરાંત અન્ય લોકો પણ
ભાગ લઈ શકશે.
આ
કાર્ય ક્ર મ
અંતર્ગત સ્કૂલના
ક્લાસ ટીચર,
સબ્જેક્ટ ટીચર
અને એકિટવિટી ટીચર
દ્વારા જુદીજુદી એક્ટિવિટી
ડિઝાઈન કરવામાં આવી
છે. સાયન્સના લેક્ચરમાં
સાયન્સ ટીચર દ્વારા અબ્દુલ
કલામના રસપ્રદ પ્રોજેક્ટ

વિશે ચર્ચા કરશે અને વિદ્યાર્થીઓને
પીપીટી દ્વારા તેની સમજણ આપવામાં
આવશે. જ્યારે આર્ટના સ્ટુડન્ટ આ
વીક દરમિયાન અબ્દુલ કલામના
વિવિધ સ્કેચ તૈયાર કરશે. લિટરેચરના
વિદ્યાર્થીઓ એ.પી.જે. કલામ વિશે
રસપ્રદ આર્ટિકલ અને બ્લોગ લખશે.
જેમાંથી સૌથી સારો આર્ટિકલ સ્કૂલની
વેબસાઈટ, બ્લોગ તથા ટ્વિટર પર
પણ મુકવાનું આયોજન કરાયું છે.
ડ્રામાના લેક્ચરમાં પાર્લામેન્ટની
કામગીરીની
ભજવણી
વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં
આવશે. હિન્દીના
ક્લા સ મ ા ં
વ િ દ્ યા ર ્ થી ઓ
એ . પ ી .
જે. કલામ
પર રસપ્રદ
સ્લો ગ ન
લ ખ શે .
ઈ તિ હ ા સ ન ા

ક્લાસમાં વિદ્યાર્થીઓ કલામના જીવન
વિશે, તેમની સફળ કારકિર્દી અને તેમને
મિસાઈલ મેન ઓફ ઈન્ડિયાથી કેમ
નવાજવામાં આવ્યા તે અંગે શીખશે.
વિદ્યાર્થીઓ તાજેતરમાં સમાચાર
પત્રોમાં એ.પી.જે.કલામ વિશે આવેલા
આર્ટિકલને એકત્ર કરી મોટું કોલાજ
તૈયાર કરશે અને તેને સ્કૂલના બોર્ડ પર
મુકાશે. આ બોરન્ડ ંુ નામ પણ એ.પી.જે.
કલામ બોર્ડ રખાયું છે. સ્કૂલના ધોરણ૯થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓમાંથી એક સેલની
રચના કરાઈ છે. આ સેલ ‘મિસાઈલ મેન
સેલ’ના નામથી ઓળખાશે. આ સેલ
૧૫ ઓગસ્ટના રોજ વિવિધ વિસ્તારોમાં
જશે. આ દિવસે તમામ લોકો સ્વતંત્ર
દિવસની ઉજવણી કરશે. આ દિવસે રજા
હોઈ મિસાઈલ મેન સેલના માધ્યમથી
લોકોને એ.પી.જે. કલામ વિશે માહિતી
આપશે. ઉપરાંત મ્યુનિ. સ્કૂલમાં પણ
આ સેલ જઈ વિદ્યાર્થીઓને કલામ વિશે
સપ્તાહ દરમિયાન જાણેલી વિગતોથી
માહિતગાર કરશે.

આજે સાયન્સની પૂરક
પરીક્ષાનંુ પરિણામ
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

ગુજરાત માધ્યમિક અને
ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ
દ્વારા માર્ચ માસમાં લેવામાં આવેલી
સાયન્સ સેમસ્ટ
ે ર પરીક્ષામાં ગમે
તેટલા વિષયમાં નાપાસ થયેલા
વિદ્યાર્થીને વધુ એક તક મળી રહે
તે માટે જુલાઈમાં પૂરક પરીક્ષાનંુ
આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
પૂરક પરીક્ષા માટે સમગ્ર રાજ્યમાંથી
સાયન્સના ૩૦ હજાર જેટલા
વિદ્યાર્થીઓ નોંધાયા હતા. ૮
જુલાઈથી ૧૦ જુલાઈ દરમિયાન બોર્ડ
દ્વારા સાયન્સની પૂરક પરીક્ષા લેવામાં
આવી હતી. પૂરક પરીક્ષા પૂર્ણ થતાંની
સાથે જ બોર્ડ દ્વારા પરિણામ તૈયાર
કરવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં
આવી હતી. સાયન્સનું પરિણામ
તૈયાર થઈ જતાં હવે બોર્ડ દ્વારા
શનિવારે સાયન્સનું પરિણામ જાહેર
કરવામાં આવશે. સ્કૂલોએ જિલ્લા
કક્ષાના વિતરણ કેન્દ્રો પરથી ૧૧થી
૪ વાગ્યા દરમિયાન પૂરક પરીક્ષાનંુ
પરિણામ મેળવી લેવાનું રહેશ.ે

મોટાભાગની ખાનગી સ્કૂલો હવે
સ્કૂલમાંથી જ વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો
આપવાનો ગોરખધંધો કરતી હોય છે.
મોટાભાગે સ્કૂલમાં ભણાવાતા પુસ્તકો
તે સ્કૂલમાંથી જ મળી શકતા હોઈ
સ્કૂલો સ્ટેશનરી શોપ ખોલી ત્યાંથી જ
વાલીઓને પુસ્તકો અને નોટબુકના
સેટ લેવા માટે જણાવાય છે. જેમાં
વાલીઓ પાસેથી તેઓ પ્રિન્ટ કરતા
પણ વધુ ભાવ લેતા હોય છે. જો સ્કૂલો
ગુજરાત બોર્ડના પુસ્તકો ભણાવે
તો વાલીઓ ગમે ત્યાંથી પુસ્તકો
મેળવી શકે તેમ હોય છે. જેના પગલે
સ્કૂલોની પુસ્તકોમાંથી થતી મોટી
આવક જતી કરવી પડે તેમ હોઈ
તેઓ ગુજરાત બોર્ડના બદલે અન્ય
પુસ્તકોનો શિક્ષણમાં સમાવેશ કરે છે.

IPCCમાં અમદાવાદ કેન્દ્ર 11.17
ટકા પરિણામ સાથે દેશમાં મોખરે
શહેરના ટોપ-૫૦માં વિદ્યાર્થી

અમદાવાદ સેન્ટરનું પરિણામ

નામ		
સપન શાહ		
અગમ દલાલ		
સાર્થક ગોયલ		
ઊર્વિ શાહ		
ઈશાન શાહ		
સાર્થક ગુપ્તા		
શોભીત ડાગા		

ગ્રૂપ		
બંને ગ્રૂપ		
ગ્રૂપ વન		
ગ્રૂપ ટુ		
કુલ		

રેન્ક	
૪
૩૩
૩૫
૩૭
૪૯
૪૯
૪૯

માર્ક
૫૫૦
૫૧૦
૫૦૮
૫૦૬
૪૯૪
૪૯૪
૪૯૪

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

નવી મંજૂર થયેલી કોલેજના ‘માણસો’એ પાંચ દિવસમાં મેડિકલ પેક
વિદ્યાર્થીઓને પ્રલોભન આપતા હોબાળો માત્ર ચાર બેઠકો ખાલી રહી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

રાજ્યમાં આવેલી મોટાભાગની ખાનગી સ્કૂલો હવે સ્કૂલમાંથી જ
વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકો આપવાનો ગોરખધંધો કરતી હોવાનું જાણવા મળે
છે. મોટાભાગે સ્કૂલમાં ભણાવવામાં આવતા પુસ્તકો તે સ્કૂલમાંથી
જ મળી શકતા હોઈ સ્કૂલો સ્ટેશનરી શોપ ખોલી ત્યાંથી
જ વાલીઓને પુસ્તકો અને નોટબુકના સેટ લેવા માટે
જણાવતી હોય છે. જેમાં વાલીઓ પાસેથી તેઓ પ્રિન્ટ કરતા
પણ વધુ ભાવ લેતા હોવા છતાં વાલીઓ પાસે વિકલ્પ ન હોઈ
ત્યાંથી જ પુસ્તકો લેવા પડે છે. જો સ્કૂલો ગુજરાત બોર્ડના
પુસ્તકો ભણાવે તો વાલીઓ ગમે ત્યાંથી પુસ્તકો મેળવી
શકે તેમ હોય છે. જેના પગલે સ્કૂલોની
પુસ્તકોમાંથી થતી મોટી આવક જતી
કરવી પડે તેમ હોઈ તેઓ ગુજરાત
બોર્ડના બદલે અન્ય
પુસ્તકોનો શિક્ષણમાં
સમાવેશ કરે છે.

સ્કૂલમાંથી જ પુસ્તકો
આપવાનો ગોરખધંધો

ચાર્ટર્ડ
એકાઉન્ટન્ટ
બનવા માટે લેવાતી ઈન્ટરમીડિએટ
(આઈપીસીસી)નું પરિણામ જાહેર
કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અમદાવાદ
સેન્ટરનું ૧૧.૧૭ ટકા પરિણામ આવ્યું
હોવાનું જાણવા મળે છે. સમગ્ર દેશના
ટોપ-૫૦માં અમદાવાદ સેન્ટરના ૭
વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ થયો છે. જેમાં
સપન શાહ સમગ્ર દેશમાં ચોથા ક્રમ
સાથે અમદાવાદ સેન્ટરમાં પ્રથમ ક્રમે
રહ્યો છે. આઈપીસીસીનું અમદાવાદ
સેન્ટરનું પરિણામ સમગ્ર દેશ કરતા
પણ ઊચું રહ્યું છે. સમગ્ર દેશનું
આઈપીસીસીનું પરિણામ ૮.૪૭ ટકા
આવ્યું છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર મે માસમાં
આઈપીસીસીની પરીક્ષા લેવાઈ હતી.
જેમાં સમગ્ર દેશમાંથી બંને ગ્રૂપના મળી
૫૮ હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત
રહ્યા હતા. જેમાંથી ૪૯૨૭ વિદ્યાર્થીઓ
જ પાસ થયા છે. આમ સમગ્ર દેશનું
આઈપીસીસીનું પરિણામ ૮.૪૭ ટકા

કુલ વિદ્યાર્થી		
૧૭૯૦		
૧૩૪૯		
૧૬૭૩		
૪૮૧૨		

જેટલું આવ્યું છે. જ્યારે ગ્રૂપ વનનું
પરિણામ ૧૩.૬૩ ટકા અને ગ્રૂપ ટુનંુ
પરિણામ ૧૩.૭૯ ટકા આવ્યું છે. જેની
સરખામણીમાં અમદાવાદ સેન્ટરનું બંને
ગ્રૂપનું પરિણામ ૧૧.૧૭ ટકા આવ્યું છે.
અમદાવાદ સેન્ટર દ્વારા મોક
ટેસ્ટનું આયોજન કરાયુવં ા હતું. જેમાં
આઈપીસીસીનું પરિણામ ઊચું આવ્યું
હતું. મોક ટેસ્ટમાં બંને ગ્રૂપના ૧૧૩
વિદ્યાર્થીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
જેમાંથી ૨૩ વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા
હતા. આમ મોક ટેસ્ટનું ૨૦.૩૫
ટકા પરિણામ આવ્યું છે. જોકે
ખરેખર આઈપીસીસીની પરીક્ષામાં
અમદાવાદ સેન્ટરનું ૧૧.૧૭ ટકા
પરિણામ આવ્યું છે.
આઈપીસીસીની નવેમ્બરમાં
લેવામાં આવેલી પરીક્ષા
કરતા મે માસમાં લેવામાં
આવેલી પરીક્ષાનંુ પરિણામ
ઊચું આવ્યું છે. નવેમ્બર
માસમાં અમદાવાદ
સેન્ટરનું આઈપીસીસીનું
૬.૨૦ ટકા પરિણામ
આવ્યું હતું. જેની સામે મે
માસનું ૧૧.૧૭ ટકા જેટલું
વધુ પરિણામ આવ્યું છે.

પાસ	નાપાસ	ટકા
૨૦૦
૧૫૯૦
૧૧.૧૭
૧૦૬
૧૨૪૩
૭.૮૬
૨૯૧
૧૩૮૨
૧૭.૩૯
૫૯૭
૪૨૧૫
-

અમદાવાદ સેન્ટરમાં પ્રથમ ક્રમે અને
સમગ્ર દેશમાં ચોથા ક્રમે આવનાર સપન
ભરતભાઈ શાહે હાલમાં આર.જે.
તિબ્રેવાલ કોલેજમાં અભ્યાસ કરે છે. તે
પહેલાથી જ સીએ બનવા માંગતો હોઈ
તેણે તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી.
તેના પરિવારમાં કોઈ સીએ ન હોવા
છતાં તેને સીએ બનવું હોઈ રોજના ૧૦
કલાક જેટલું વાંચન કરતો હતો.

