અરાઉન્ડ ધ િસટી

ક્ષતિગ્રસ્ત વોર્ડ ઓફિસનું
રિપેરિગં પણ બારોબાર

અમદાવાદ: પાટીદાર આંદોલનથી
અસર પામેલા નિકોલ વોર્ડમાં મ્યુનિ.
ની ઓફિસમાં પણ તોડફોડ અને
આગચંપી થઇ હતી. જેના રિપેરિગ
ં
માટે મ્યુનિ.ના પૂર્વ ઝોન ઇજનેર
ખાતાએ ઓફર કે કવોટેશન બહાર
પાડવાને બદલે નિકોલ વોર્ડમાં
આંગણવાડી, ઉમ્મીદ સેન્ટર, સિટી
સિવિક સેન્ટર તથા અર્બન હેલ્થ
સેન્ટર સાથે વોર્ડ ઓફિસ બનાવવાનંુ
કામ જેને સોંપવામાં આવ્યું હતંુ
તેવા પી.દાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર નામના
કોન્ટ્રાકટર પાસે જ ૧૪.૯૭ લાખનંુ
કામ બારોબાર કરાવી લેવા માટે
કોન્ટ્રાકટરનાં ટેન્ડરમાં વધારો કરી
અપાયો છે. હવે આ કોન્ટ્રાકટરનંુ
રિવાઇઝ ટેન્ડર ૩.૧૫ કરોડ ઉપર
પહોંચી ગયું છે.

AMC દ્વારા વધુ 3
બોરવેલ બનાવશે

અમદાવાદ: શહેરીજનોને નર્મદાના
નીર પૂરા પાડવાનો દાવો કરતાં
મ્યુનિ. સત્તાધીશોએ ઠેર ઠેર બોરવેલ
બનાવી દીધા છે અને હજુ પણ જયાં
કોઇ ફરિયાદ ઊભી થાય કે તરત
બોરવેલ બનાવી દેવાય છે.પ્રાપ્ત
માહિતી અનસ
ુ ાર, કુબરે નગર,
નિકોલ, તથા ઇસનપરુ વિસ્તારમાં
પીવાના પાણીની ફરિયાદ ઉઠતાં
મ્યુનિ. સત્તાધીશોએ તરત તે
વિસ્તારમાં નવા બોરવેલ બનાવવાનો
નિર્ણય લઇ એક જ કોન્ટ્રાકટર
નીલકંઠ ટયુબવેલ કોર્પોરશ
ે નને
૧૫.૮૫ લાખના ભાવે એક એવા ૩
બોર બનાવવાની કામગીરી સુપ્રત
કરી દીધી છે.

ફિઝિયોથેરાપીની ગેરકાયદે પ્રેક્ટિસ કરતાં તત્વો પર નિયંત્રણ રાખવા ‘કાઉન્સિલ’ જ નથી !

5 જાન્યુ.સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે

વિદ્યાસહાયકોની
ફિઝિયોથેરાપીના વિદ્યાર્થીઓ ‘જાયે તો જાયે કહાં’! 1079
જગ્યા ભરવાની પ્રકિયા શરૂ
51 સ્વનિર્ભર, 5 સરકારી
કોલેજોના મોનિટરિંગ માટે
કોઇ તંત્ર જ નથી
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ગુજરાતમાં ફિઝિયોથેરાપીનો
અભ્યાસ કર્યો હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓ
જ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે. પરંતુ
છેલ્લા કેટલાય સમયથી જેઓએ
ફિઝિયોથેરાપીનો અભ્યાસ જ કર્યો નથી
માત્ર કોઇ ફિઝિયોથેરાપી ક્લિનિકમાં
થોડા સમય કામ કર્યું હોય તેવા અસંખ્ય
લોકોએ ખુલ્લેઆમ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી
દીધી છે. આવા ગેરકાયદે પ્રેક્ટિસ કરતાં
લોકોને અટકાવી શકાય તેવી કોઇ
વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ નથી. માત્ર ગેરકાયદે
પ્રેક્ટિસ જ નહીં પરંતુ ખાનગી અને
સરકારી કોલેજોનું મોનિટરિંગ થઇ શકે
તેવી પણ કોઇ વ્યવસ્થા નથી તેનંુ કારણ
માત્ર એક જ છે કે રાજયમાં હજુ સુધી
ફિઝિયોથેરાપી કાઉન્સિલની કોઇ રચના
જ કરવામાં આવી નથી.

મેડિકલ, ડેન્ટલ, હોમિયોપેથી,
આયુર્વેદ, ફાર્મસી સહિતના મેડિકલ
અને પેરા મેડિકલ કોલેજોનું મોનિટરિંગ
કરવા માટે કાઉન્સિલની રચના કરાઈ
છે. કોલેજને મંજરૂ ી આપવાથી લઇને
તેનંુ નિયમન કરવા સુધીની તમામ
કામગીરી કાઉન્સિલ મારફતે કરાય
છે. ગુજરાતમાં હાલ ૫૧ સ્વનિર્ભર
અને ૫ સરકારી ફિઝિયોથેરાપી કોલેજ
અસ્તિત્વમાં છે. પરંતુ તેનંુ નિયમન
અને નિયંત્રણ કરવા માટે કોઇ તંત્ર
જ નથી. સૂત્રો કહે છે સ્વનિર્ભર
ફિઝિયોથેરાપીની ફી સરકાર એટલે કે
ફી કમિટી દ્વારા નિર્ધારીત કરાઈ છે.
આ ફી કરતા અનેકગણી વધારે ફી
સંચાલકો વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ઉઘરાવી
રહ્યા છે. જો કોઇ વિદ્યાર્થી કે વાલી ફી
ભરવાની આનાકાની કરે તો એડમિશન
રદ કરવાથી લઇને અનેક પ્રકારે
હેરાનગતિ કરાતી હોય છે. મેડિકલ
કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓને
કોઇ મુશ્કેલી નડે અને સ્થાનિક તંત્ર
ફરિયાદ સાંભળતું ન હોય તો સીધી
કાઉન્સિલની ફરિયાદ કરી શકાતી

પહેલી કાઉન્સિલમાં
સભ્યોની નિમણૂકમાં
સરકારી વિલંબ !

ગુજરાતમાં ફિઝિયોથેરાપી કાઉન્સિલના અભાવે હજારો વિદ્યાર્થીઓ પરેશાની
ભોગવી રહ્યા છે. ઓલ ગુજરાત મેડિકોઝ પેરને ્ટસ એસો. દ્વારા આ મદ્ુ દે
આંદોલન ચલાવાઈ રહ્યું છે. શનિવારે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સત્તાધીશોને ઢંઢોળવા
માટે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ધરણાં- દેખાવો યોજ્યા હતા. - શૈલષૈ સોલંકી
હોય છે. ફિઝિયોથેરાપીમાં આવી
કોઇ વ્યવસ્થા જ ન હોવાથી વિદ્યાર્થીવાલીઓની સ્થિતિ ‘જાયે તો જાયે
કહાં’ જેવી છે. સરકારી ફિઝિયોથેરાપી
કોલેજના સૂત્રો કહે છે સ્વનિર્ભર કોલેજ
સંચાલકોને કાઉન્સિલની રચના જેટલી
મોડી થાય તેમા રસ છે. પરંતુ સરકાર
દ્વારા પણ ઢીલાશ રાખવામાં આવતાં
અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઊભા થઇ રહ્યા

છે. સામાન્ય રીતે ફિઝિયોથેરાપીની
ડિગ્રી મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓ જ
પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરી શકતા હોય છે.
છેલ્લા કેટલાય સમયથી ફિઝિયોથેરાપી
સેન્ટરમાં થોડા સમય કામ કરનારા
લોકોએ પણ પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી
દીધી છે. નિયમ પ્રમાણે અધકચરું જ્ઞાન
ધરાવતાં આવા તત્વો ફિઝિયોથેરાપીની
પ્રેકટિસ કરી શકતા નથી.

IIT ગાંધીનગર
ખાતે લીડરશીપ
કોન્ક્લેવ યોજાશે

જાનવરોના છાણનું ખાતર...

પ્રજાસત્તાક દિને NCCના
બેસ્ટ કેડેટ્સને ચંદ્રક અપાશે
અમદાવાદ: ગજ
ુ રાત યુનિ.માં તા.
૨૬મી જાન્યુઆરીએ યોજાનારા
પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી માટે
કોલેજોને ખાસ સૂચના અપાઈ છે.
જેમાં વિદ્યાર્થીઓને એનએસએસ
અને એનસીસીના ગણવેશમાં હાજર
રહેવાનંુ રહેશ.ે યુનિવર્સિટી દ્વારા
એનસીસીમાં બેસ્ટ કેડેટ્સને ખાસ
મેડલ એનાયત કરાશે. આ માટે
એનસીસીમાં કાર્યરત વિદ્યાર્થીઓએ
એ, બી અને સી પ્રકારનંુ ફોર્મ ૮મી
સધુ ીભરવાનંુ રહેશ.ે
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કાંકરિયાના પ્રાણીસંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવેલા જાનવરોના છાણ અને પાંદડાઓથી અગાઉ ગંદકી અને
દુર્ગંધ ફેલાતી હતી. ત્યારે આ છાણ અને પાંદડાઓનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને ખાતર બનાવવાનંુ છેલ્લા
બે વરથ
્ષ ી શરૂ કરાયું છે અને મહિને ચારથી પાંચ ટન ખાતર બનાવીને શહેરના તમામ બગીચાઓને પૂરંુ
પડાઈ રહ્યું છે. આમ પ્રાણીસંગ્રહાલયના જાનવરોનો શહેરના તમામ બગીચાઓની જાળવણીમાં પણ મોટો
હિસ્સો છે.
- તસવીર શૈલષે સોલંકી

અમદાવાદ: ાIT ગાંધીનગરમાં ૨૮,
૨૯ ડિસેમ્બરે યોજાનારી લીડરશીપ
કોન્ક્લેવમાં વોશિંગ્ટન યુનિવર્સિટી,
ક્લેમસન યુનિવર્સિટી, યુનિવર્સિટી
ઓફ વિસકોસન્સિન-મેડિસન, સ્ટેટ
યુનિવર્સિટી ઓફ ન્યુયોર્કના પ્રોફેસરો
ઉપસ્થિત રહેશ.ે પોર્ટુગલના ISCTEલિસ્બન યુનિવર્સિટી, IIT દિલ્હી
અને અન્ય અગ્રણી સંસ્થાઓના
શિક્ષણવિદો તેમજ દેશ- વિદેશની
અગ્રણી કંપનીઓના સીઈઓ
હાજર રહેશે.કોન્ક્લેવમાં ફેકલ્ટી
રિક્રૂટમેન્ટ, પ્રમોશનની પ્રક્રિયા,
ઉદ્યોગસાહસિકતાને પ્રોત્સાહન
આપવા બાબતે, સ્ટોક હોલ્ડરો સાથે
સંકલન સાધવા અંગે અને શૈક્ષણિક
સંસ્થાઓની આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારી
અંગે ચર્ચા હાથ ધરાશે.

ફિઝિયોથેરાપી કોલેજો સાથે
સંકળાયેલા સત્તાવાર સૂત્રો કહે
છે વર્ષ ૨૦૧૧માં કાઉન્સિલની
રચનાનું બિલ પાસ કરી દેવાયું
છે. કાઉન્સિલના નિયમો
પણ તૈયાર થઇ ચૂક્યા છે.
કાઉન્સિલની રચના પહેલી
વખત થતી હોવાથી ચૂંટણી
થઇ શકતી નથી. સરકાર
દ્વારા જુદા જુદા સભ્યોની
સીધી નિમણૂક અપાય છે.
હાલમાં ફિઝિયોથેરાપીમાં
કોઇ રેગ્યુલટે રી બોડી જ ન
હોવાથી કોલેજો પુરતા શિક્ષકો
રાખે છે કે નહીં ? શિક્ષકોને
પુરતો પગાર મળે છે કે નહીં ?
તેના પર કોઇ નિયંત્રણ રહેતંુ
નથી. આ સિવાય વિદ્યાર્થીઓવાલીઓએ ફરિયાદ કયાં કરવી
તે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઇ છે.
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રાજ્યમાં ટૂંક સમયમાં વધુ
૧૦૭૯ વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં
આવશે. રાજ્યની ઉચ્ચ પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં
ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાસહાયકોની
ભરતી માટેની કાર્યવાહી
શરૂ થઈ ગઈ છે અને
હાલમાં ઓનલાઇન
અરજી
કરવાની
કાર્યવાહી ચાલી રહી
છે. જેમાં ઉમેદવારો
૫ જાન્યુઆરી સુધી
પોતાની અરજી ઓનલાઈન કરી શકશે.
આ ભરતીમાં ટેટ-૨ પાસ ઉમેદવારો
ભાગ લઈ શકશે.
રાજ્યની ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાઓમાં
ધોરણ-૬થી ૮માં ગુજરાતી માધ્યમમાં
વિદ્યાસહાયકોની ૧૦૭૯ જગ્યાઓ
ભરવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની
કાર્યવાહી શરૂ થઈ ગઈ છે. ૧૦૭૯
જગ્યાઓ પૈકી ગણિત-વિજ્ઞાનની
૪૫૮, ભાષાઓના વિષયની ૩૩૪ અને

સામાજિક વિજ્ઞાનના વિષયની ૨૮૭
જગ્યાઓ માટે ૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૬
સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે.
ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તેની પ્રિન્ટ
નક્કી કરેલા સ્વીકાર કેન્દ્રો પર જમા
કરાવવાની રહેશ.ે અરજી સ્વીકાર કેન્દ્રો
પર ૫ જાન્યુઆરી સાંજે ૫
વાગ્યા સુધી સ્વીકારવામાં
આવશે. કુરિયર કે ટપાલ
મારફતે મોકલવામાં
આવેલી અરજીઓ રદ
ગણાશે.
ઓનલાઈન અરજી
કરતી વખતે ઉમેદવારે પોતાની ટેટ-૨ની
પરીક્ષાનો ક્રમાંક નાંખવાનો રહેશ.ે જેથી
ઉમેદવારના પરિણામ સહિતની તમામ
વિગતો આપોઆપ ફોર્મમાં ભરાઈ
જશે. ૫ જાન્યુઆરીના રોજ ઓનલાઈન
અરજીની કાર્યવાહી પૂર્ણ થયા બાદ
મેરીટ તૈયાર કરવામાં આવશે અને
ત્યારબાદ આગામી દિવસોમાં ૧૦૭૯
વિદ્યાસહાયકોની ભરતી કરવામાં
આવશે તેમ સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.

ફાઈનલ આન્સર કીમાં પણ ભૂલોની પરંપરા બોર્ડે જાળવી રાખી!

સાયન્સ પ્રથમ સેમસે ્ટરમાં ત્રણ
ભૂલના લીધે પરિણામ અટક્યું
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ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર
માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ઓક્ટોબરનવેમ્બરમાં લેવાયેલી સાયન્સ પ્રથમ અને
ત્રીજા સેમસે ્ટરની પરીક્ષા બાદ
ત્રીજા સેમસે ્ટરનું પરિણામ
જાહેર કરી દેવાયું છે. જોકે
સાયન્સ પ્રથમ સેમસે ્ટરમાં
હજુય ફાઈનલ આન્સર
કીમાં ૩ જેટલી ભૂલો હોવાનું
બોર્ડના ધ્યાને મુકવામાં આવતા તેની
ચકાસણી હાથ ધરાઈ છે. આ ચકાસણી
પૂર્ણ થયા બાદ પ્રથમ સેમસે ્ટરનું પરિણામ
જાહેર કરવામાં આવશે. પ્રથમ સેમસે ્ટરની

આન્સર કીમાં ૧૧ જેટલી ભૂલો હોઈ બોર્ડ
દ્વારા તે સુધારી લેવાઈ હતી.
શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા સાયન્સ પ્રથમ
સેમસે ્ટરની પરીક્ષા ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં
લેવાઈ હતી. પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ
પ્રોવિઝનલ આન્સર કી જાહેર
કરાઈ હતી. જેમાં ભૂલ હોય
તો પુરાવા સાથે રજૂઆત
કરવા માટે જણાવાયું હતું.
ત્યારબાદ બોર્ડે રજૂઆતોના
અંતે સુધારા બાદ ફાઈનલ
આન્સર કી જાહેર કરાઈ હતી. આ
આન્સર કીમાં પણ ભૂલો રહી હોવાની
બોર્ડને રજૂઆત મળી હતી. જેના પગલે
બોર્ડ દ્વારા વિષય નિષ્ણાતો પાસે ચકાસણી

કરાવી હતી. જેમાં ખરેખર જે ભૂલો હતી
તે સુધારી લેવામાં આવી હતી. સૂત્રોના
જણાવ્યા પ્રમાણે બોર્ડ દ્વારા સાયન્સ પ્રથમ
સેમસે ્ટરમાં ૧૧ જેટલી ભૂલો હોવાનું કબૂલ્યું
હતું.દરમિયાન બોર્ડની સામાન્ય સભામાં
સભ્યોએ હજુ સાયન્સ પ્રથમ સેમસે ્ટરમાં
૩ જેટલી ભૂલો હોવાની રજૂઆત કરતા
પ્રથમ સેમસે ્ટરના પરિણામની કાર્યવાહી
અટકી પડી હતી. સભ્યોની રજૂઆતના
પગલે બોર્ડે નિષ્ણાતો પાસે તેની ચકાસણી
કરાવવાનું નક્કી કર્યું હતું. જેમાં આ
ત્રણેય પ્રશ્નોની ચકાસણી પૂર્ણ થયા બાદ
પરિણામ તૈયાર કરાશે. આમ ૩ ભૂલોના
લીધે સાયન્સ પ્રથમ સેમસે ્ટરનું પરિણામ
મોડું થઈ રહ્યું હોવાનું જાણવા મળે છે.

બ્રાન્ચનીેે પસંદગી સંતાનોને પ્રોફેસર બનવા આજે સાત
ઠક્કરબાપાનગર બ્રિજના કામમાં કૌભાંડ જાતેજ કરવા દો: શિક્ષણમંત્રી લાખ ઉમેદવારો નેટ આપશે

17 કરોડના ઓવરબ્રિજના કામ સામે 22 કરોડનું ટેન્ડર મંજરૂ કરી દેવાયું
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ઠક્કરબાપાનગર ફલાય
ઓવરબ્રિજના ૨૨.૮૩ કરોડના કામમાં
અનેક ગેરરીતિ આચરવામાં આવી
હોવાનો પર્દાફાશ ઓડિટ રિપોર્ટમાં થયો છે.
જેએનયુઆરએમ પ્રોજેકટ અંતર્ગત
નારોલ-નરોડા હાઇવે ઉપર બીઆરટીએસને
નડતરરૂપ એવા લગભગ તમામ જંકશન
ઉપર ફલાય ઓવર બનાવાયા છે. તેમાં
ઠક્કરબાપાનગર જંકશન ઉપર પણ ફલાય
ઓવર બનાવવા માટે મ્યુનિ. ઇજનેર
ખાતાએ જે ટેન્ડર તૈયાર કરાવી બહાર
પાડયું તેમાં રણજીત કન્સ્ટ્રકશન કંપનીનું
૪.૩૪ ટકા ઊંચા ભાવનું ૨૬.૧૦ કરોડનું
ટેન્ડર મંજરૂ કરી દીધું હતું અને તેના આધારે
૨૯.૭૦ કરોડનો નવો અંદાજ મ્યુનિ. શાસક
ભાજપે મંજરૂ કરી આપ્યો હતો. ત્યારબાદ

કોઇ કારણસર ટેન્ડર રદ કરી દેવાયું કે
કોન્ટ્રાકટરે ના પાડી તેવી કોઇ જ જાહેરાત
કર્યા વગર મ્યુનિ. સત્તાધીશોએ નવું ટેન્ડર
બહાર પાડી દીધું હતું. એટલુ જ નહિ નવા
ટેન્ડરમાં કયા એસઓઆરના ભાવ ધ્યાને
લેવાયા છે તેની પણ સ્પષ્ટતા કરાઈ નથી.
મ્યુનિ. સત્તાધીશોએ નવેસરથી ૧૭.૪૪
કરોડનો અંદાજ બનાવી ટેન્ડર બહાર પાડયું
તો પણ ૩૦.૪૪ ટકા ઊંચુ ૨૨.૮૩ કરોડનું
ટેન્ડર લોએસ્ટ ટેન્ડર તરીકે આવ્યું અને
તેને શાસક ભાજપ દ્વારા મંજરૂ કરી દેવાયું
હતું. ત્યારબાદ પ્રોજેકટની કામગીરી શરૂ
થઇ તેમાં પણ કોઇ હિસાબ કિતાબ મળતો
નથી. સ્ટીલ સિમેન્ટના ભાવવધારો ચૂકવવા
માટેના નિયમોને ઘોળીને પી ગયેલાં ઇજનેર
ખાતાએ આંખો મીંચીને જ સહીઓ કરી
હોવાનું ઓડિટ રિપોર્ટ ઉપરથી પૂરવાર
થાય છે. આરએમસીમાં કેટલો સિમેન્ટ

વપરાયો તેના બિલો જ રજૂ કરાયા નહોતા
અને ઉપરથી સિમેન્ટ ખરીદીનો ભાવ ધ્યાને
લેવાને બદલે અન્ય પ્રોજેકટમાં જે ભાવ
ગણવામાં આવ્યો હતો તે જ ધ્યાને લીધો
હોવાનું જણાવી ગણતરી કરી નાખી હતી.
ગંભીર બાબત એ છે કે, ફલાય
ઓવરબ્રિજના ટેન્ડરની શરત મુજબ,
પ્રાથમિક કોન્ટ્રાકટ પ્રાઇઝ ૨૨.૮૩ કરોડના
૦.૨૫ ટકા લેખે દર સપ્તાહે લિકવિડેટડે
ડેમજિ
ે સ વસૂલ કરવાના હતા. આ ગણતરી
મુજબ કોન્ટ્રાકટર પાસેથી ૫૭.૨૬ લાખ
પેનલ્ટી પેટે વસૂલ કરવાના હતા. પરંતુ
ભાજપે કોન્ટ્રાકટર સામે કોઇ કાર્યવાહી નહિ
કરવા મન બનાવ્યું હતું, પરંતુ કમિશનર
અક્કડ રહેતાં છેવટે ૫૦.૨૬ લાખ રૂપિયા જ
પેનલ્ટી પેટે વસૂલ કરાયા છે. બાકીના સાત
લાખ કોના ખિસ્સામાં કે ફંડમાં ગયાં તેની
તપાસ થઇ નથી.

ફ્રન્ટપેજ-ટુનંુ અનુસંધાન
રોકાણ ઘટ્યું પણ...

13 ફેબ્આ
રુ રીથી મુંબઇમાં યોજાનારી મેક
ઇન ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત
સમીટની જેમ જ નોલેજ શેરીંગ અને રોકાણ
બંનને ો સમન્વય કરશે. આ વીક દરમિયાન
ગુજરાત ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ પણ ત્યાં યોજાશે.
ડીઆઇપીપી દ્વારા કરવામાં આવેલંુ આ
આયોજન મહદ અંશે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત
સમીટની તર્જ પર છે. આ ઇવેન્ટમાં
ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશ
અને ઝારખંડ રાજ્યની ઇન્વેસ્ટર્સ મીટ
યોજાશે. મેક ઇન ઇન્ડિયા ઇવેન્ટની સાથે
સાથે અહીં ફોર્ચ્યુન 500 કંપનીના ટોચના
સીઇઓ, સીએફઓ જેવા ટોચના હોદ્દાઓ
ધરાવતા કોર્પોરટે સની CXO મીટ પણ
યોજાશે.

અડવાણીએ ગાંધીનગર માટે...

સાંસદને એક વર્ષમાં તેમના વિસ્તારના
વિકાસ કામ માટે ૧૦ કરોડ રૂપિયા મળતા
હોય છે. તે પૈસા સાંસદના નથી હોતા પરંતુ
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા બનાવાયેલા એમપી
ફંડના હોય છે. એમપી ફંડના છેલ્લા ડેટા
મુજબ તેમાંથી અડવાણી માટે કેન્દ્ર સરકારે
અઢી કરોડ રૂપિયાની રકમનો હપ્તો પણ
છૂટો કરેલો છે. જો કે અડવાણીએ કોઇપણ
વિકાસ કામ માટે ભલામણ કરી ન હોવાથી
તે રકમ વપરાયા વગર પડી રહી છે. બીજી
તરફ અમદાવાદ પૂર્વના સાંસદ પરેશ રાવલે
પોણા પાંચ કરોડ રૂપિયાના કામો સૂચવ્યા
છે અને લગભગ ૪૬ ટકા જેટલો ખર્ચ પણ
તે પાછળ કરાયો છે. અમદાવાદ પશ્વિમના
ડો. કિરીટ સોલંકીના ફંડમાંથી કરાયેલા
ખર્ચની ટકાવારી તો ૯૧ ટકા જેટલી થવા
જાય છે. તેમણે ૮.૭૪ કરોડ રૂપિયાના

કામો સૂચવી દીધા છે જેમાંથી ૪.૫૯ કરોડ
રૂપિયાનો ખર્ચ પણ થયો છે. ગાંધીનગર
લોકસભામાં ગ્રામ્ય સહિત અનેક વિસ્તાર
આવે છે. જેમાં લોકોને ઉપયોગી કામો
થઇ શકે છે. ભૂતકાળમાં મોદી સાથે તેમને
સારૂ બનતું હોય ત્યારે છાશવારે અડવાણી
અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં વ્યાયામ શાળા
જેવા સામાન્ય કાર્યક્રમમાં પણ ઉદ્દઘાટન
કરવા માટે આવતા હતા. દેશભરના
સાંસદો માટે પોતાની સિનિયોરિટીના
કારણે ઉદાહરણીય બની શકે તેવા
અડવાણી આજે મતદારો કરતા પોતાના
અંગત રાજકીય વૈમનસ્યને અગ્રતા
આપતા હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઇ છે. જેનો
ભોગ મતદારો બની રહ્યા છે. તેઓ સાંસદ
તરીકે લોકસભામાં જાય ત્યારે ગુજરાતના
કોઇ એવા પ્રશ્નો પણ ઉઠાવતા નથી જેના
કારણે રાજ્યને ફાયદો થઇ શકે કે કોઇ
સમસ્યા ઉજાગર થઇ શકે.
ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ આ
સ્થિતિથી જાણકાર છે પરંતુ અડવાણીને
કેવી રીતે કહેવંુ તે પ્રશ્ન છે. ગાંધીનગરના
મતદારોને દેશના એવા વરિષ્ઠ સાંસદ
મળ્યા છે જે વાસ્તવમાં તેમના માટે કામના
નથી. જો હજુ થોડો સમય આવી સ્થિતિ
રહેશે તો અડવાણીના રાજકીય વિરોધીઓ
પક્ષ કે પક્ષ બહારથી પણ તેમના સાસંદ
પદેથી ચાલુ ટર્મમાં જ રાજીનામાની
માગણી ઉઠાવે તે દિવસો દૂર નથી.

ગેરહાજર રહ્યા હતા. વાઘેલના સમર્થકોએ
જણાવ્યું કે, એકતરફ પક્ષમાં હોદ્દેદારોની
વરણી માટે સેન્સ લેવાની પ્રક્રિયા કરવામાં
આવે છે બીજીતરફ પોતાના માનીતાઓને
હોદ્દો આપવામાં આવે ત્યારે સેન્સનો છેદ
ઉડાડી દેવામાં આવે છે. બાપુ શનિવારે
ગાંધીનગરમાં હોવાછતાં ગાંધીનગરમાં
યોજાયેલાં સ્નેહમિલનમાં જવાનું ટાળ્યું
હતું. દરમિયાન અમદાવાદ સહિત છ
મહાપાલિકા માટે વિરોધપક્ષના નેતા
નક્કી કરવામાં પણ કોંગ્રેસમાં શનિવારે
મોડી રાત સુધી બેઠકોનો દોર ચાલુ રહ્યો
હતો. અમદાવાદમાં સિનિયર કોર્પોરટે ર
સુરન્ે દ્ર બક્ષી અને અતુલ પટેલમાંથી કોની
પસંદગી કરવી તેનો નિર્ણય લઈ શકાયો
નથી. રાજકોટમાં શહેર પ્રમુખ અને પૂર્વ
સાંસદ કુંવરજી બાવળિયા અને ધારાસભ્ય
ઈન્દ્રનીલ રાજ્યગુરએ
ુ સૂચવેલાં પોતાના
ટેકેદારોના મુદ્દે મામલો ઘોંચમાં પડ્યો છે.
વડોદરામાં પૂર્વ વિપક્ષી નેતા ચિરાગ ઝવેરી
અને અમી રાવત વચ્ચે સ્પર્ધા જામી છે.
સુરતમાં દિનેશ કાછડિયા નિશ્ચિત મનાય
છે જ્યારે જામનગરમાં અસલમ ખીલજી
અને પ્રફુલબા જાડેજા જ્યારે ભાવનગરમાં
પારૂલ ત્રિવેદી અથવા ભરત બુધલિય
ે ા
વચ્ચે હોડ જામી છે.

સોલંકી, બોખીરિયા...

દૈનિક ભાડા પર લેવામાં આવ્યા હતાં તેવી
સવલત જાહેર જનતાને પણ આપવામાં
પંચાયતોમાં માનીતાને...
આવે તેવી નાટ્યાત્મક રજૂઆત કરવામાં
શુક્રવારે પ્રદેશ પ્રભારીની ઉપસ્થિતિમાં આવી હતી. પોલીસ દ્વારા અમદાવાદ,
યોજાયેલી મહાપાલિકાના નેતા નક્કી વડોદરા, છોટાઉદેપરુ માં કાર્યકર્તાઓની
કરવાની બેઠકમાં પણ તેઓ ધરાર અટકાયત કરાઇ હતી.

--

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

# બાયોલોજીના છાત્રો માટે ‘કેરિયર

ઈન મેડિસિન’ કોન્ફરન્સ યોજાઈ

--

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

મેડિકલ ક્ષેત્રે કરિયર બનાવવા ઈચ્છતા
વિદ્યાર્થીઓ માટે કોલેજમાં પ્રવેશ મેળવવાથી માંડી
વિષય પસંદગી સહિતના અનેક પ્રશ્નો સામે આવતા
હોય છે. આવા વિદ્યાર્થીઓ માટે શાહીબાગ સ્થિત
સરદાર પટેલ ઓડિટોરિયમમાં બે દિવસીય ‘કેરિયર
ઈન મેડિસિન’ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરાયું હતું
જેમાં ૯૦૦થી વધારે બાયોલોજીના વિદ્યાર્થીઓ
હાજર રહ્યા હતાં.
આશીર્વાદ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ દ્વારા આયોજિત
કોન્ફરન્સમાં ઉપસ્થિત શિક્ષણમંત્રી ભુપેન્દ્રસિંહ
ચુડાસમાએ જણાવ્યું હતું કે, આજે પણ મા-બાપ
તેમનું બાળક ડૉક્ટર, એન્જિનિયર કે કોઈ અન્ય

વ્યવસાયમાં જશે તે નક્કી કરે છે. શિક્ષણમંત્રીએ
એવા મા-બાપને બાળકને બ્રાન્ચ પસંદ કરવા
દબાણ ન કરવા વિનંતી કરી હતી. કોન્ફરન્સનો
હેતુ સ્પષ્ટ કરતા ટ્રસ્ટના પ્રેસિડન્ટ આર.એસ.
પટેલે કહ્યું કે, વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી ઘડવા
સંપર
ૂ ્ણ પારદર્શક માહિતી મળે અને વિદ્યાર્થીઓ
ખોટી માહિતીથી દોરવાય નહીં તે સમજાવવા
કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી છે. કેન્સર સર્જન ડૉ.
જગદીશ કોઠારીએ વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે, તમારો
ધ્યેય નક્કી હશે તો જીવનમાં તકો ઘણી આવશે.
કોન્ફરન્સમાં યુ.એસ.ની પિંગરી સ્કૂલ અને હાવર્ડ
યુનિવર્સિટીના વિદ્યાર્થીઓએ ડેલિગેટ્સ સાથે
વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા વાર્તાલાપ કર્યો હતો.
એચસીજી હોસ્પિટલના ત્રણ વિવિધ ઓપરેશન
થિયેટરમાંથી લાઈવ સર્જરીનું ઓડિટોરિયમમાં
જીવંત પ્રસારણ પણ કરાયું હતું.

ગુજરાત સહિત સમગ્ર રાજયની જુદી
જુદી યુનિવર્સિટીઓ અને તેની સાથે જોડાયેલી
કોલેજોમાં પ્રોફેસર બનવા માટે યુજીસી દ્વારા નેટ
લેવામાં આવતી હોય છે. આવતીકાલે સમગ્ર
દેશમાં એકસાથે ૮૩ જેટલા વિષયો માટે નેટની
પરીક્ષા લેવાશે. સમગ્ર દેશમાંથી અંદાજે સાડા
સાત લાખ વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષામાં ઉપસ્થિત
રહે તેવી શકયતા છે. ગુજરાતમાંથી અંદાજે ૧૫
હજારથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ નેટની પરીક્ષા આપશે.
દેશની જુદી જુદી ગ્રાન્ટેડ અને સરકારી
કોલેજોમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, જુનિયર રિસર્ચ
ફેલોશીપ મેળવવા ઇચ્છતાં વિદ્યાર્થીઓએ
ફરજિયાત નેટ એટલે કે નેશનલ એલિજિબિલિટી
ટેસ્ટ આપવી પડે છે. સેન્ટ્રલ બોર્ડ દ્વારા આ
પરીક્ષા લેવાતી હોય છે. આવતીકાલે દેશના
૮૮ જેટલા કેન્દ્રો પરથી નેટ લેવાશે. રાજયમાં

અમદાવાદ ઉપરાંત વડોદરા,રાજકોટ, સુરત
અને ભૂજમાં પણ સેન્ટરો આપવામાં આવ્યા
છે. નેટની પરીક્ષા કુલ ત્રણ સેશનમાં લેવામાં
આવતી હોય છે. અગાઉ ૭૯ જેટલા અલગ
અલગ વિષયો માટે નેટ લેવામાં આવતી હતી.
પરંતુ હવે ચાર નવા વિષયો દાખલ કરવામાં
આવતાં કુલ ૮૩ વિષયો માટે નેટ લેવાશે.
નેટની પરીક્ષા કુલ ૩૫૦ માર્કસની હોય છે.
જેમાં પ્રથમ સેશન અને બીજા સેશનની પરીક્ષા
૧૦૦-૧૦૦ માર્કસ અને ત્રીજંુ સેશન ૧૫૦
માર્કસ માટે હોય છે. સવારે ૯-૩૦થી સાંજ
૪-૩૦ સુધી આ પરીક્ષા લેવાશે. નેટની પરીક્ષા
અગાઉ યુજીસી દ્વારા લેવામાં આવતી હતી.
પરંતુ છેલ્લા બે વર્ષથી સેન્ટ્રલ બોર્ડને પરીક્ષાની
જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓએ
રાજયમાં પ્રોફેસર બનવું હોય તો સ્લેટ અને
કોઇપણ રાજયમાં પ્રોફેસર માટે લાયક બનવું
હોય તો નેટની પરીક્ષા આપવી પડે છે.

