
ીટીયમુાં સમાટટ સિટી 
ંગે િેસમનારનો ્ ારભં 
અમદાવાદ: વિવકર ા્ એન્િવિયરિંગ 
કોલિે ખ્ત ેત્.4થી 6 સુધી 
િેશિલ કો્ફિ્સિંુ આયોિિ 
કિિ્ર્ં આવયુ ંછે. આ કો્ફિ્સિંુ 
સોરિ્િે ઉદઘ્ટિ કિ્યંુ હતું. 
િરે્ં રખુય રહેર્િ તિીકે ગુિિ્ત 
યુવિિવસાટીિ્ કુલપવત એર.એિ.
પટેલ ઉપન્થત િ્્ હત્. તઓે ેક્ંુ 
કે સ્ય્સર્ં સંશોધિ ર્ટે ભંડોળ 
ઉપલબધ છે. તેિો યોગય ઉપયોગ થ્ય 
ત ેિૂિી છે. આઇઆઇટીિ્ રડિેકટિ 
ડો.એસ.કે.િૈિે એન્િવિયરિંગ 
વશષણિ્ આગળિ્ પડક્િો ં ગે 
ચચ ા્ કિી હતી.  

ફામમિી ોબ પ્ેિમનેટની 
તૈયારી માટે સિસબર
અમદાવાદ : ગુિિ્ત ટેકિોલોીકલ 
યુવિિવસાટી (ીટીયુ) ્ ્િ્ આગ્રી 

ત્.9 અિે 
10રીએ ચ્ંદખેડ્ 
ખ્તે ફ્રાસી 
પલેસરે્ ટ 
ફેિ યોિિ્િું 
િ્ી કિ્યંુ 
છે. વિ્્થીીઓ 

આ પલેસરે્ ટ ફેિ ર્ટે તૈય્િ થઇ 
શકે તે ર્ટે ીટીયુિ્ છ ઝોિર્ં 
ખ્સ વશવિિો યોિિ્ર્ં આિી 
હતી. િરે્ં 829 વિ્્થીીઓએ ભ્ગ 
લીધો હતો. હિે આગ્રી વશિિ 
ત્.5રીએ િ્પી ખ્ત ેયોાશ.ે આ 
વશવિિોર્ં વિ્્થીીઓિે સોફટ ્ કીલ 
અિે ઇ્ટિવયૂિો સ્રિો કેિી િીતે 
કિિો અિે ઇ્ટિવયૂ ર્ટે કેિી િીતે 
તયૈ્િી કિિી તેિી સરિ આપિ્ર્ં 
આિશ.ે આ વશવિિર્ં ફ્ર ા્ કંપિીિ્ 
વિષણ્તોએ િ ઉપન્થત િહીિે 
વિ્્થીીઓિે ાણક્િી આપી હતી.

ફોરનેનિક યસુનમાં સિયટેનામ 
પો્ીિ િાયબર ્ ાઇમનંુ 
્ાન મળેિિે
અમદાવાદ: ગુિિ્તિી િવૈવક 
ઓળખ િિી િહેલી ગુિિ્ત 
ફોિેન્સક સ્ય્સ યુવિિવસાટીર્ં 
ર્ર દેશિ્ િ િવહ પિંતુ વિવિ્ િદુ્ 
િદુ્ દશેોિ્ વિ્્થીીઓ ્ ્િ રળેિી 
િ્્ છે. તય્િે  એવિલ રવહિ્ર્ં 
યુવિ. ખ્તે વિયેતિ્ર પોલીસ અિે 
લ્ઇિિેીય્િ્ સિક્િી િકીલો 
ફોિેન્સક સ્ય્સિ્ પ્ઠ ભણશ.ે 
જય્િે ઓરિ્સ્િ્ કોરવશાયલ ટેકસ 
ઓરફસિો પણ સ્યિિ ્ ્ઇર ં ગિેું 
્્િ રળેિશ.ે

અરાઉનડ ધ િસટી

નવગુજરાત સમય  અરદ્િ્દ 

  ગુજરાત યુનિવન્િટીમાં હવે 
્રકારિા ્નવિ્ ૂલ્ લાગુ કરવાિંુ 
િ્ી કરાયું છે. તાજેતરમાં મળેલી 
્ેિેટિી બેઠકમાં આ માટેિો ઠરાવ 
પણ પ્ાર કરી દેવાયો છે. આગામી 
નદવ્ોમાં યુનિવન્િટી ટાવરમાં કામ 
કરતાં કમિચારીઓ, ભવિોમાં ફરજ 
બાવતાં અધયાપકો ્નહતિા તમામ 
સટાફિે ્રકારિા ્નવિ્  ૂલ્ રમાણે 
કામગીરી કરવાિી રહેશે. જે રોફે્ર કે 
અનિકારી ્ નવિ્  ૂ લ્ રમાણે કામગીરી 
િ કરે તેિી ્ામે ૂલ્માં દશાિવયા 
રમાણિેી કાયિવાહી કરવાિંુ પણ િ્ી 
કરાય ુછે. 

રાજયિી તમામ યુનિવન્િટીઓમાં 
મોટાભાગે યુનિવન્િટી ્ાનટ 
કનમશિિા ૂ લ્ લાગ ુકરવામાં આવતાં 
હોય છે. આ ૂલ્માં ખા્ કોઇ ્ા કે 
કાયિવાહી કરવાિી ોગવાઇ દશાિવવામાં 
આવી િથી. આ ઉપરાંત યીુ્ીિી માર 
ગાઇડલાઇિ હોવાથી અિેક કમિચારીઓ 

અિે રોફે્રો પણ આ ગાઇડલાઇિિે 
અિુ્રતાં િ હોવા છતાં તમેિી ્ામે 
કોઇ એકશિ લઇ શકાતા િથી. ્રૂો 
કહે છે યનુિવન િ્ટીઓમાં વ્ોથી દરકે 
કુલપનત ્ારા કડક હાથ ેકામ લવેાિી 
ાહેરાત કરવામાં આવતી હોય છે. 
પરતં ુખરખેર કામ િ કરતાં અથવા તો 
કામિા ્મયે અનય રૃનિઓ કરતાં 
અનિકારીઓ ્ામે કોઇ કાયિવાહી કરી 
શકાતી િથી. આવી લાચાર સસથનતિે 
દરૂ કરવા માટે ્ રકારિા ્ નવિ્  ૂ લ્િે 
્ીિા લાગુ કરી દેવાિંુ િ્ી કરાયું છે. 

ગુજરાત ્રકાર ્ારા વ્િ 1972 
રમાણે નશસત અિે ્ેવાિા નિયમો 
તયૈાર કરાયા છે. ો નિયમિંુ પાલિ િ 
કર ેઅથવા તો નિયમ નવરધુિી કામગીરી 

કર ેતો તિેી ્ામ ેકેવા રકારિા પગલાં 
લવેા તિેી પણ ોગવાઇ આ નિયમોમાં 
કરવામાં આવી છે. હવ ે્ રકારિા ્ નવિ્  
ૂલ્ ્ ીિા ગજુરાત યનુિવન િ્ટીમાં લાગુ 
કરી દેવાશે. આ માટે તાજેતરમાં મળેલી 
્િેેટિી બેઠકમાં કુલપનત ્ ારા ્ ભયોિી 
મંજૂરી પણ મેળવી લવેાઈ હતી. 

આ મુ્ે કુલપનત એમ.એિ.પટેલ કહે 
છે હાલમાં કોઇ કમિચારી કે અનિકારીિે 
કોઇ કામગીરી ્ ંપી હોય અિે ત ેિ કરે 
તો કશંુ કરી શકાતું િથી. પરતં ુ્ રકારિા 
્નવિ્  ૂલ્ લાગુ થવાથી હવ ેઆવી 
્ંપાયલેી કામગીરી નિિાિરીત ્મયમાં 
િ કરિારા અનિકારી કે કમિચારીિે 
્સપેનડ કરવા ્ુિીિી કાયિવાહી કરી 
શકાય છે. 

ગુજરાત યુનિવન િ્ટીમાં ્ રકારિા 
્નવિ્  ૂ લ્ લાગુ કરવાિી તયૈારી

ચોકસ સમયમાં કામ થાય તે માટે ૂલસ લાગ ુકરવા સેનટેની બેઠકમાં ઠરાવ

યુિનવિસિટીનું સરકારીકરણ કરવાની િિશામાં વધ ુએક પગલુ!ં
યવુિિવસાટીર્ં સિક્િિ્ સવિાસ ૂ લસિે સીધ્ લ્ગુ કિી દેિ્િ્ વિણાયિો 
કેટલ્ક િોફેસિો અિ ેકરાચ્િીઓ વિિોધ કિી િ્્ છે. આ િોફેસિોિ્ કહેિ્ 
િર્ણ ેઅગ્ઉ કોરિ એકટિ્ િ્ર ેયવુિિવસાટીઓિંુ સિક્િીકિણ કિિ્િી 
િવ્ય્ શૂ કિિ્ર્ં આિી હતી. હિે સિક્િિ્ સવિાસ ૂ લસ સીધ્ લ્ગુ કિી 
દિે્િો વિણાય યવુિિવસાટીિ્ સિક્િીકિણિી વદશ્ર્ં કિ્યલેો િધ ુએક 
વિણાય સ વ્િત થશ.ે

નવગુજરાત સમય > અરદ્િ્દ 
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 માિવ ્ં્ાિિ મંરાલય 
(એમએચઆરડી)િા િેશિલ 
ઇસનસટ્ૂશિ રેસનકંગ ્ેમ વકક ્ારા 
્ોમવારે યુનિવન્િટીઓ, કોલેો 
અિે એસનજનિયરરગં ઇસનસટ્ૂટ માટે 
િેશિલ રેસનકંગ ાહેર કરાયું છે. 
જમેાં રાજયિી સટેટ યુનિવન િ્ટીઓમાં 
ગુજરાત યનુિવન િ્ટી રથમ રમે આવી 
છે. જયારે બીા રમે વડોદરાિી 
એમ.એ્.યુનિવન્િટીિો ્માવેશ 
કરાયો છે. ્મ્ દેશમાંથી 100 
યનુિવન િ્ટીઓએ અરી મોકલી હતી. 
જમેાંથી ગુજરાતિી ચાર યનુિવન િ્ટીએ 
55થી 76માં રમે સથાિ મેળવયું છે. 
પહેલા રમે પંરડત નદિદયાળ પે્ ોનલયમ 
યનુિવન િ્ટી દશેમાં 55 અિે રાજયમાં 
રથમ રમ ેઆવી છે. 

માિવ ્ં્ાિિ મંરાલય 

(એમએચઆરડી) ્ારા રથમ વખત 
દેશિી તમામ યુનિવન્િટીઓિું 
એ્ે્મેનટ કરીિે રેનક આપવાિી 
ાહેરાત કરાઈ હતી. આ માટે 
યુનિવન્િટીઓ પા્ેથી અરીઓ 
મંગાવાઈ હતી. સટેટ, ્રકારી, ડીમડ 
્નહતિી કુલ 100 યુનિવન્િટીએ 
અરી કરી હતી. િેક એટલે કે િેશિલ 
એ્ે્ મેનટ એનડ એરેરડટેશિિુ ંોડાણ 
લીિું િ હોય તેવી યુનિવન્િટીઓિે 
અરી િહીં કરવાિી પણ તાકીદ 
કરાઈ હતી.  NIRF ્ારા ્ોમવારે  
રેસનકંગિી ાહેરાત કરી દેવાઈ 
છે. જેમાં ગુજરાતમાંથી માર ચાર 
યુનિવન્િટીઓિો ્માવેશ કરાયો 
છે. ગાંિીિગરમાં આવેલી પંરડત 
નદિદયાળ પે્ોનલયમ યુનિવન્િટીિો 
રાજયમાં રથમ રમ આવયો છે. ો કે, 
દશેમાં આ યનુિવન િ્ટી 55મા રમે આવી 
છે. આજ રીતે ગાંિીિગરિી ્ેન્લ 

યુનિવન્િટી ઓફ ગુજરાત રાજયમા ં
બીા રમે અિે દેશમાં 60મા િંબરે 
આવી છે. આ બનિ ેપૈકી એક ્રકારી 
યુનિવન્િટી છે અિે બીી ્ેન્લ 
યુનિવન્િટી છે. ગુજરાત યુનિવન્િટી 
દેશમા ં 73મા રમે અિે વડોદરાિી 
એમ.એ્.યુનિવન્િટી7 76મા રમે 
આવી છે. ો કે, સટેટ યનુિવન િ્ટીઓિી 
ગણતરી કરીએ તો ગજુરાત યનુિવન િ્ટી 
રાજયમાં રથમ અિે એમ.એમ.

યનુિવન િ્ટી રાજયમાં બીા રમે આવી 
છે. આમ, રથમ િેશિલ રેસનકંગમાં 
એમ.એ્. યનુિવન િ્ટી કરતાં ગુજરાત 
યનુિવન િ્ટીએ વિુ રનેક મેળવયા છે. ્ રૂો 
કહે છે રસેનકંગ માટે યનુિવન િ્ટીઓમાં 
અભયા્ કરતાં નવ્ાથીીઓિી ્ંખયા, 
પીએચડી ફેકલટી, પી.ી. રો્ામ, 
રર્ચિ વકક, સટુનટ વકક, પસ્લકેશિ 
્નહતિી નવગતો મંગાઈ હતી.  
4 કેટેગરીમાં 3500 અરી આવી

િેશિલ ઇસનસટ્ૂશિલ 
રેસનકંગ ્ેમવકક ્ારા યુનિવન્િટી, 
એસનજનિયરરંગ, મેિેજમેનટ અિે 
ફામિ્ ી એમ, ચાર કેટેગરીમાં અરીઓ 
મંગાવવામાં આવી હતી. જમેાં ંદાજે 
3500 જટેલી અરીઓ આવી હતી. 
માર યુનિવન્િટીઓમાં જ 100 
અરીઓ આવી હતી. જ ેપકૈી  ચાર 
યનુિવન િ્ટીઓિે રસેનકંગ આપવામાં 
આવયા હતા. 

દશેિી 100 યવુિિવસાટીર્ં િ્જયિી ચ્િ યવુિિવસાટીઓએ 55થી 76 િેન્કંગર્ં ્ થ્િ રળેવયંુ : પીડીપીયુ િ્જયર્ં િથર

નેશનલ રેનનકંગઃ સટેટ યિુન.ઓમાં ગજુરાત યુિન. રથમ
રમ યુિન. શહેર સકોર રેનક
1 પીડીપીય ુ ગ્ંધીિગિ 58.67 55

2 સે્રલ યવુિ. ગ્ંધીિગિ 51.14 60

3 ગુિિ્ત યવુિ. અરદ્િ્દ 54.01  73

4 એર.એસ.યવુિ.  િડોદિ્ 53.14 76

રાજયની કઈ યુિનવિસિટીનો કેટલો સકોર, કયો રેનક

િનરમા યુિનવિસિટીની ફામિસી 
ઇનનસટ્ૂટ િેશમાં 5મો રેનક

મેનેજમેનટમાં આઇઆઇએમ-
અમિાવાિ િેશમાં બીા રમે

એનનિસનયરરગં 
કેટેગરીમાં IIT-
અમદાિાદ દેિમાં 
આઠમા ્ મ ે
એન્િવિયરિંગ કોલેો 
ર્ટેિ્ િેરકંગર્ં પણ 100 
િટેલી અિીઓ આિી 
હતી. િરે્ં ગુિિ્તિી 
રણ કોલોેિે ્ થ્િ 
રળયંુ હતંુ. અરદ્િ્દિી 
ઇન્ડયિ ઇન્્ટ્ૂટ 
ઓફ ટેકિોલોીિે દશેર્ં 
આઠરંુ ્ થ્િ રળયંુ હતંુ. 
આિ િીતે સિુતિી 
સિદ્િ િલલભભ્ઇ 
િેશિલ ઇન્્ટ્ૂટ ઓફ 
ટેકિોલોીિે 15રુ અિે 
અરદ્િ્દિી વિિર્ 
યુવિિવસાટીિે 45ર ુ્ થ્િ 
રળયંુ હતંુ. 

ફ્રાસી સં્થ્ઓ ર્ટેિ્ િેન્કંગર્ં 
પણ 50 અિીઓ આિી હતી. 
િ ેપૈકી વિિર્ યવુિ.િી ફ્રાસી 
ઇન્્ટ્ટૂિે દશેર્ં પ્ંચર્ િે્કર્ં 
અિે એલ.એર. ફ્રાસીિે 12ર્ં 
િંકર્ં ્ થ્િ રળયંુ છે. આિ િીતે 
આણંદિી ી.એચ. પટેલ કોલેિિે 
34, તિસ્ડી ફ્રાસી કોલેિિે 37 
અિે સુિતિી ફ્રાસી કોલેિિે 47રું 
િેન્કંગ રળયંુ હતંુ.

રિેેિરે્ટ સં્થ્ઓિે િેન્કંગ 
ર્ટે કુલ 50 સં્થ્ઓએ અિી 
કિી હતી. િ ેપૈકી અરદ્િ્દિી 
આઇઆઇએરિે િીા ્ રે ્ થ્િ 
રળયંુ હતંુ. આિ િીતે વિિર્ 
યુવિિવસાટીિે 29 અિે ઇડીઆઇિે 
45રું ્ થ્િ રળયંુ હતંુ.
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નવગુજરાત સમય  અરદ્િ્દ

ગુજરાત યુનિવન્િટી ્ારા 
લાઈ્ેરીિા નવકા્ માટે 5 કરોડ 
ૂનપયાિી ્ાનટ ફાળવવામાં આવી છે. 
જમેાં નવ્ાથીીઓિે ઇ-રર્ોન િ્્  એક્ે્, 
વાઇ-ફાઇ અિે િેટિી ્નુવિા આપવાિંુ 
િ્ી કરાયંુ છે.  

લાઈ્ેરીમાં રહેલા પુસતકોિા 
રડનજટલાઇઝેશિ માટિેો રેરડયો 
ન્કવન્ી આઇડસનટરફકેશિ ન્સટમિો 
રોજેકટ પણ હાથ િરવામાં આવયો છે. 
જમેાં નવ્ાથીીઓિે એક કાડડ આપવામાં 
આવશે. એક જ આઇડનટી કાડડ ્ારા 
નવ્ાથીીઓએ યુનિવન્િટી લાઈ્ેરી, 
કોલેજ રડપાટડમેનટ વગેરે ઉપયોગ કરી 
શકશે.આ ઉપરાંત એક ્ાથે 2 હાર 
નવ્ાથીીઓ બે્ી શકે તેવી વયવસથા ઊભી 
કરવામાં આવશે. હાલિા ્રદાર 
વલલભભાઇ પટેલ વાંચિ કેનરમાં 
ંદાજે 400 જેટલા ટેબલ ખુરશી 
મુકવામાં આવશે. મસલટસટોરેજ રડનજટલ 
લાઈ્ેરીમાં નદવયાગંો માટે પણ ખા્ 
વયવસથા ગોઠવવામાં આવશે.

ગુિરાત યુસનિસિમટીમાં 
મન્ ટસટોરિે ્ ાઈ્રેી 
તૈયાર કરાિે

નવગુજરાત સમય  અરદ્િ્દ 

 રાજયિી રાથનમક, માધયનમક 
અિે ઉચતર માધયનમક સકૂલોમાં 
્ોમવારથી વાન િ્ક પરી્ાઓિો રારભં 
થયો છે. બોડડિી પરી્ાઓ પૂણિ થયા બાદ 
હાલમાં ્ાયન્િી બીા ્ેમેસટરિી 
પરી્ાઓ ચાલી રહી છે. તે ્ાથે જ 
સકૂલક્ાિી પરી્ાઓ પણ શૂ કરી 
દવેાઈ હોવાિંુ ાણવા મળે છે. બોડડ ્ ારા 
અગાઉથી જ િ્ી કરલેા કાયિરમ રમાણે 
્મ્ રાજયમાં એક ્ાથે પરી્ાિો 
રારભં થશે. આમ તો ્ િાવાર વેકેશિ 
પહેલી મેથી ાહેર કરાયું છે. િવા 
શૈ્નણક ્ રિો છ જૂિથી રારભં થશે. 

રાજયમાં આવેલી િો-9 અિે િો-
11િી વાન િ્ક પરી્ાઓિો ્ોમવારથી 

્િાવાર રીત ેરારભં થયો છે. .
સકલૂોિી મોટાભાગિી પરી્ા 

એનરલિા રીા ્પતાહમાં પણૂિ થશે. 
તયારબાદ વેકેશિિો રારભં થશે. બોડડ 
્ારા ્ િાવાર રીતે વેકેશિ પહેલી મેથી 
ાહેર કરાયું છે, પરતં ુસકૂલોમાં પરી્ા 
પૂણિ થતાિી ્ાથે જ વકેેશિ શૂ થઈ 
જશે. પરી્ા પૂણિ થયા બાદ વહેલી તકે 
પરરણામ ાહેર કરવા માટે સકૂલો ્ારા 
કાયિવાહી હાથ િરવામાં આવશ.ે 

્રૂોિા જણાવયા રમાણે, બોડે ાહેર 
કરલેા કાયિરમ રમાણે જ સકૂલોએ પરી્ા 
લેવાિી હોય છે અિે સકૂલો તે રીતે 
જ પરી્ા લઈ રહી છે. પરતં ુ કેટલીક 
સકૂલોએ પોતાિી રીત ેકાયિરમમાં ફેરફાર 
કયો હોવાિંુ પણ ાણવા મળે છે. ોકે 
મોટાભાગિી સકૂલો બોડડિા કાયિરમિે 
વળગી રહી હોઈ રાજયમાં એક ્ાથે 
વાન િ્ક પરી્ાઓ શૂ થઈ છે. પરી્ા 
પૂણિ થયા બાદ લગભગ પંદર નદવ્માં 
જ સકૂલો પરરણામ ાહેર કરી દશે.ે

રાજયિી તમામ શા ળાઓમાં 
વાન િ્ક પરી્ાઓિો ્ ારભં
એ્િલના ્ ીા સપ્ાહમાં 
પરી્ાઓ પૂરણ થશે: 1 મેથી 
વેકેશનનો િારંભ થશે

નવગુજરાત સમય  અરદ્િ્દ 

 ગજુરાત માધયનમક અિે ઉચતર 
માધયનમક નશ્ણ બોડડ ્ારા ્ોમવારે 
્ાયન્ બીા ્ેમેસટરમાં રફનઝક્િી 
પરી્ા લેવાઈ હતી. રફનઝક્િા 
પપેરમાં પાટડ-એ ખૂબ જ અઘૂ પછૂાતા 
નવ્ાથીીઓિી સસથનત કફોડી બિી હતી. 
ોકે પાટડ-બી ્ રળ રહેતા નવ્ાથીીઓિે 
થોડીક રાહત થઈ હતી. આમ રફનઝક્િા 
પેપર ્ાથે ્ાયન્િા મહતવિા ચાર 
નવ્યોિી પરી્ા પણૂિ થઈ છે. હવ ેમાર 
બે જ પપેર બાકી રહેતા હોઈ બુિવાર ે
્ાયન્ બીા ્મેેસટરિી પરી્ાઓિો 
ંત થશે. 

્ાયન્ બીા ્ મેેસટરમાં રફનઝક્િંુ 
પેપર હોઈ નવ્ાથીીઓ પુરતી તૈયારી 

્ાથે પહંચયા હતા. પરંતુ પાટડ-એ 
હાથમાં આવતા જ નવ્ાથીીઓિે 
પર્ેવો છૂટી ગયો હતો. પાટડ-એ 
ખૂબ જ અઘૂ પૂછાયું હોઈ નવ્ાથીીઓ 
મૂંઝવણમાં મુકાયા હતા. પાટડ-એિા 
ર્ો નવ્ાથીીઓિે કનફયઝુ કર ેતવેા 
પછુાયા હતા. ોકે પાટડ-બી ્ રળ રહેતા 
નવ્ાથીીઓિે થોડીક રાહત મળી હતી. 

રફનઝક્િા પેપરમાં ્મ્ 
રાજયમાંથી 1.40 લાખ નવ્ાથીીઓ 
હાજર ર્ા હતા. પરી્ા દરનમયાિ 
્મ્ રાજયમાં ચાર કોપી કે્ િંિાયા 
હતા. જેમાં બે કે્ મહે્ાણામાં અિે 
બે કે્ વડોદરામાં થયા હતા. આ ંગે 
રફનઝક્િા નશ્ક દશિિ દવેએ જણાવયુ ં
હતું કે, રફનઝક્િી પરી્ામાં પાટડ-એ 
ખૂબ જ અઘૂ પછૂાયુ ંહતું. એમ્ીકય ુ
ખુબ જ અઘૂ હતું અિે પાટડ-બી ્રળ 
ર્ું હતું. પાટડ-એમાં ંકડા બદલી 
િાંખવામાં આવયા હોઈ નવ્ાથીીઓ 
કનફયઝુ થઈ ગયા હતા.

ફિનિક્િી પરી્ામાં પાટટ-એથી 
નવ્ાથીીઓિી ખરી ક્ોટી થઈ
પેપર હાથમાં આવ્ા બીા 
સમેેસટરના ્વ્ાથીીઓને 
પરસેવો છૂટી ગયો
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 ગુજરાત માધયનમક અિે ઉચતર 
માધયનમક નશ્ણ બોડડ ્ ારા માચિમાં લવેાયલેી 
્ાયન્ ચોથા ્મેેસટરિી પરી્ા માટે પાટડ-
એિી આન્ર કી ાહેર કરાઈ છે. 
આન્ર કીમાં કેનમસ્ીમાં ં્ેી 
માધયમિા નવ્ાથીીઓિે 
પરરણામ પહેલા જ એક ગણુ 
મળી ચકૂયો છે. ભા્ાંતરિી 
ભૂલિા પગલે કનેમસ્ીમાં 
ં્ેી માધયમિા તમામ 
નવ્ાથીીઓિે એક ગુણ 
આપવાિો નિણિય લેવાયો છે. 
બોડડ ્ારા ાહેર કરાયેલી આન્ર 
કીમાં કોઈ ભલૂ જણાતી હોય તો 15 એનરલ 
્િુી પરુાવા ્ ાથે રજૂઆત કરવાિી રહેશે. 

નશ્ણ બોડડ ્ ારા ્ ાયન્ ચોથા ્ મેેસટરિી 
પાટડ-એિા બહુનવકલપ રકારિા ર્ોિી 
આન્ર કી ાહેર કરી દવેાઈ છે, જેમાં 
કેનમસ્ીમાં ં્ેી માધયમિા નવ્ાથીીઓિે 

એક ગુણિી લહાણી કરાઈ છે. બાયોલોી, મેથ્, 
રફનઝક્ અિે કેનમસ્ીિી આન્ર કી ાહેર કરી 
છે. જેમાં રણ નવ્યોમાં તો કોઈ પણ મોટી ભલૂ 
િ હોવાિંુ જણાયું છે. પરતં ુ કેનમસ્ીમાં એક 
ર્માં ભા્ાંતરમાં ભૂલ થઈ હોવાથી માર 

ં્ીે માધયમિા નવ્ાથીીઓિે એક 
ગુણ આપવાિંુ િ્ી કરાયું છે. 

આન્ર કીમાં ભૂલ 
જણાતી હોય તો બોડડ 
્મ્ 15 એનરલ ્િુી 
લેનખત આિાર અિે 
પુરાવા ્ાથે રજઆૂત કરી 

શકાશે. તયારબાદ આવલેી 
રજૂઆતોિ ેધયાિે લવેાશે િહીં 

તમે ્રૂોએ જણાવયું હતું. અરે 
િંિિીય છે કે, બોડડ ્ ારા ્ ાયન્માં મહતવિા 
ચાર નવ્યોિી જ આન્ર કી ાહેર કરાતી હોય 
છે. જિેા પગલ ેતાજેતરમાં અનય નવ્યોિી પણ 
આન્ર કી ાહેર કરાય તવેી માગણી કરાઈ 
હતી. ોકે તમે છતાં બોડડ ્ ારા આ વખત ેચાર 
નવ્યિી આન્ર કી ાહેર કરી છે. 

કેમિ્્ીિાં ભાષાંતરની ભલૂના લીધે 
મિ ા્રીીઓને એક ગણુની લ ા્ણી

બોડડ ્ારા સાયનસ ચોથા સેમેસટરની આનસર કી ાહેર કરાઈ

કયા રનમાં 
એક ગણુ મળશે 
પપેર સટે  રન
1 5
2 15
3 10
4 25
5 20
6 35
7 30
8 45
9 40
10 50
11 48
12 43
13 38
14 33
15 28
16 23
17 18
18 13
19 8
20 2

ં્ેી માધયમના 
િવ્ાથીીઓને 

પરરણામ પહેલા જ 
એક ગુણ મળયો

ભ્િપ સિક્િિ્ વિવિધ વિભ્ગોર્ં ચ્લતી ગેિિીવતઓ અિ ેઅણઘડ િહીિટિી પોલ ખોલત્ કેગ રિપોટટિ ેલઈિે આર આદરી 
પ્ટીીિ્ ક્યાકત ા્ઓ ્્િ્ દખે્િો કિ્ય્ હત્. અરદ્િ્દ, સુિત, િ્િકોટ તથ્ િડોદિ્ િગેિ ેશહેિોર્ં િદશાિો યોિિ્ર્ં 

આવય્ હત્. િરે્ં ક્યાકત ા્ઓ ્્િ્ કેગ રિપોટટર્ં િણાિિ્ર્ં આિેલ્ સિક્િિ્ અસલી ચહેિ્િે િા સરષ ખુલલો પ્ડિ્િો િયતિ કિિ્ર્ં આવયો 
હતો. કેગિ્ અહેિ્લિી વિગતો આિિ્િ્ સરયર્ં દિેક િ્ગરિક સુધી પહંચ્ડિ્ પણ આપ ્્િ્ ઝંૂિશે ચલ્િ્શ.ે        તસિીિ પંકજ શુકલ

આપના િેખાવો


