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ઇગનાઇટ 2.0માં રજૂ  
થયા વવવવધ પ્રોજકે્ટસ
અમદાવાદ:  ઇન્ડિયન ઇન્્ટિટ્યૂટિ 
ઓફ ટેિકનનોલનોજી ગાંધીનગર દ્ારા 
ગુરવુાર ેઇગનાઇટિ ૨.૦નું આયનોજન 
થયું હતું. જેમાં શયૂટિઆઉટિ વીથ 
લસેર ગ્સ, રનોબનોટિ કાર રસેસંગ 
જેવી ગેમસ, પાણી પર ્ ટિક્ક્ચર ઊભા 
કરવાની ્ પધા્ચથી લઇન ેવરટિટિકલ 
એકસસી વી્ડિ ટિબા્ચઇન, ડિીઝલમાંથી 
હાઇડ્નોજન કેવી રીત ેપદેા કરવંુ જેવા 
હાડિટિકનોર સાય્સ પ્નોજેકટિ સવદ્ાથીથીઓ 
અન ેફેકલટિીએ રજયૂ કયા્ચ હતા.આ 
અંગે  આઇઆઇટિી ગાંધીનગરના 
્ટિટુડિ્ટિ એ્ડિ ટેિનકનકલ સેકે્ટિરી 
અસભનવ સસંઘ ેજણાવયુ ંહતું કે, 
‘સવદ્ાથીથીઓમાં ટેિનકનકલ કલ્કરનનો 
પ્સાર કરવા માટેિ ઇગનાઇટિ ૨.૦નું 
આયનોજન કરાય છે. 

નગરશેઠની સ્મૃવતમાં 
સ્મારક બનાવવા માગ
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નગરશઠે 
શાંસતદાસ ઝવેરીની ્ મૃસતમાં ્ મારક 
મયૂકવા માટેિ એક પ્સતસનસધ મંડિળ, ધમ્ચ 
જાગૃસત કે્દ્રના પ્મુખ પ્મનોદ શાહની 
આગેવાની હેઠળ મેયર ગૌતમભાઇ 
શાહન ેમળયુ ંહતું અન ેઆવેદનપત્ર 
આપયુ ંહતું. જેમાં જણાવાયું હતું કે 
નગરશઠે શાંસતદાસ ઝવેરીનું માત્ર 
અમદાવાદમાં જ નહી,ં પરતં ુસમગ્ર 
ભારતમાં મનોટિટું યનોગદાન રહંુ છે, 
તેઓનું ્ મારક બન.ે ખાસ કરીને 
તેમણે મનોગલ શાસન દરસમયાન 
સમગ્ર ભારતમાં મહાજનપદ અને 
નગરશઠેપદ પ્ાપત કયુું હતું. 

ઓસ્ટ્રેવિયા જવા ઈચ છ્ૂક 
્ાત્રો માટરે ટ્રેવનંગ સનેટર
અમદાવાદ: ઓ્ટે્સલયામાં કુશળ 
કામદારનોની માંગ સંતનોષવા 
અમદાવાદમાં ટેિફ ટે્સનંગ સે્ટિરનનો 
આરભં કરાયનો છે. આ સંદભભે 
સં્થાના સીઈઓ અન ેડિાયરકેટિર 
પ્સવણ ગનોયલ ેકહંુ કે, ઓ્ટે્સલયામાં 
્કીલડિ કામદારનોની જરૂર છે તથેી 
ભારતમાં પ્થમ ટે્સનંગ સે્ટિર શરૂ 
કરાયું છે. ધનો-12 પાસ સવદ્ાથીથી 
આ કનોસ્ચ માટેિ લાયક છે. સં્થા 
દ્ારા સવદ્ાથીથીઓન ેભારતમાં જ 
ઓ્ટે્સલયન કનોસ્ચ શીખવાડિશ.ે 
કનોસ્ચનનો સમયગાળનો એક વષ્ચ છે અને 
ફા્ટિ ટે્ક સવકલપ સાથ ેછ મસહનામાં 
પયૂણ્ચ કરી શકાશ.ે 

અરાઉન્ડ ધ િસટી

શકીલ પઠાણ > અમદાવાદ
shakil.pathan@timesgroup.com--  શહેરી ચાલી-ઝૂંપડપટ્ી 
વિસ્ારનાં ગરીબ ભલૂકાં અને 
સગભાભા મવહલાઓન ે પોષણયકુ્ 
આહાર આપિા કરોડો રૂવપયા 
ખચીચી ચલાિા્ી આંગણિાડીઓમાં 
બાળકો અન ે મવહલાઓનાં કોવળયા 
છીનિી લઈ છેક ઉપર સુધી ગોટાળા-
ભ્રષટાચાર કરા્ો હોિાના આક્પેો 
વયાપક બનયા છે. આમ છ્ાં મયવુન. 
અન ે રાજય સરકાર ્ેમાં ્ટસ્થ 
્પાસ કરિાનું ટાળી રહાં છે.

પ્ાપ્ માવહ્ી અનુસાર, ગરીબ 
બાળકો અને ગરીબ સગભાભા 
મવહલાઓ કુપોષણનો ભોગ બન્ી 
હોિાના આક્ેપોને પગલે રાજય 
સરકારની સૂચના-ગ્ાનટ્થી શહેરના 
જુદા જુદા વિસ્ારોમાં આંગણિાડી 
કેનદ્ો શરૂ કરાયા છે. માવહ્ી અનસુાર 
શહેરમાં 10 ઘટક અં્ગભા્ 2046 
આંગણિાડી ચાલે છે અન ેહજ ુબીજી 
કેટલીય વનમાભાણાધીન છે.

મયવુન. ્ ંત્ર દ્ારા 419 આંગણિાડી 
બનાિિા પાછળ કરોડ્થી િધ ુરૂવપયાનો 

ખચભા કરાયો છે. આ આંગણિાડીઓનું 
સંચાલન જા્ે કરિાન ેબદલે સિવૈચ્છક 
સંસ્થાઓ-ટ્રસટોને પધરાિી દેિાય 
છે. આશ્ચયભાજનક રી્ે શહેરમાં 
આંગણિાડીઓનું સંચાલન કરિા માટે 
કેટલાક કોપપોરટેરો અન ેકાયભાકરોએ જ 
પો્ાનાં ટ્રસટ રવજસટડ્ડ કરાિી લીધા 
છે અને બાળકો-મવહલાઓને બદલે 
પો્ાનું આવ્થભાક કુપોષણ દરૂ કરી રહા 
હોિાના આક્પેો ્થઇ રહા છે.

મયુવન. દ્ારા આંગણિાડી 
બનાિિામાં આિે એટલે માની્ા 
ટ્રસટોન ે્નેાં સંચાલનની જિાબદારી 
સોંપાય છે. એક એક આંગણિાડીમાં 
સરેરાશ 15-20 બાળકોની સંખયા 
હોિાનું જાણકારો કહી રહા છે. 
એક આંગણિાડીનું સચંાલન કરિા 
ટ્રસટ દ્ારા એક હલેપર બહેન, એક 
િક્કર બહેનન ેરાખિા પડે છે. ્ેમજ 
્ેમની ઉપર ચાંપ્ી નજર રાખિાને 
બદલે ખોટી સહીઓ કરાિિા સવહ્ 
ખોટા કામો કરાિિા માટે ટ્રસટ દ્ારા 
સુપરિાઇઝરોની વનમણૂક કરાય છે. 
જેમાં હેલપર બહેનોને 2400-2500 
રૂવપયા અને િક્કર બહેનોને 4500 
રૂવપયા આસપાસ પગાર ચકૂિાય છે. 

જયારે સુપરિાઇઝરોને પણ ચાર્થી 
પાંચ હજાર પગાર ચકૂિાય છે.

ટ્રસટો આંગણિાડી બરોબર ચલાિે 
છે કે નવહ ્ે જોિા માટે મયુવન.
હેલ્થ ખા્ા દ્ારા કોનટ્રાકટ્થી કો-
ઓરડ્ડનટેરોની ભર્ી કરાય છે. આ 
કો-ઓરડ્ડનટેરો પણ કોનટ્રાકટ્થી કામ 

કર્ાં હોિા્થી ્ ઓે પણ િહીિટમાં જ 
ફર્ા હોય છે. આ બધા ઉપર દખેરખે 
રાખિા ચાઇલડ ડેિલપમેનટ પોગ્ામ 
ઓરફસર(સીડીપીઓ) ્રીકે સરકારી 
કમભાચારીઓ અન ે્ મેની ઉપર પ્ોગ્ામ 
ઓરફસર ્ રીકે મયવુન.ના આવસ.હેલ્થ 
ઓરફસરની જિાબદારી વનવશ્ચ્ કરાઈ 
છે. પરં્  ુઆંગણિાડીમાં્થી ્થ્ી લાખો 
રૂવપયાની કમાણી નીચ્ેથી છેક ઉપર 
સુધી િહેંચા્ી હોિાનું ચચાભાઇ રહંુ છે. 
એટલંુ જ નવહ એક સીડીપીઓ અને 
મયવુન.ના હેલ્થ ખા્ાનાં એક અવધકારી 
િચ્નેા સંબંધોની ગરમાગરમ ચચાભા 
આંગણિાડીઓમાં ્થઈ રહી છે.

આજ ેકેટલાંક ટ્રસટો આંગણિાડીમાં 
સેિાને બદલે કમાણીમાં જ વયસ્ 
બનયાના આક્પેો હેલપર-િક્કર બહેનો 
કરી રહી છે. આંગણિાડીમા્ંથી િધુ 
કમાણી કરિા ભવૂ્યા બાળકો અને 
સગભાભા મવહલાઓના નામ લખા્ાં 
હોય છે. બાળકો-સગભાભા મવહલાઓને 
કુપોષણમા્ંથી મુચક્ અપાિિા 
વપ્વમકસ અને બાલભોગનાં પેકેટ 
અપાય  છે. ઉપરાં્  કનેદ્ સરકાર 
્રફ્થી બાળકોની સંખયા મજુબ ઘઉં, 
ચોખા-્ેલનો જથ્થો અપાય છે, ્ મેાં્થી 
ઉચાપ્ ્થ્ી હોિાનું ચચાભાય છે.

ગરીબ સગભાભા બન ે્ેની ખુશીમાં 
રાજય સરકાર િાતસલય વદિસની 
ઉજિણી માટે 1400-1500 રૂવપયા 
એક આંગણિાડી દીઠ આપ ેછે, ્ મેાં્થી 
સીધા 400-500ની કટકી કરી લેિા્ી 
હોિાનું હેલપર-િક્કર બહેનોનું કહિેું 
છે. આંગણિાડીમાં ચાલ્ાં કૌભાંડનો 
પદાભાફાશ ન ્થાય ્ ેમાટે ગરીબ િક્કર 
અન ેહેલપર બહેનોન ેનોકરીમાં્થી કાઢી 
મકુિાની ધમકી આપી ચપૂ રખાય છે. 
એટલંુ જ નવહ આ બહેનોની ખોટી 
સહીઓ કરાિી લેિા્ી હોિાં છ્ાં 
બહેનો કશંુ બોલી શક્ી ન્થી.

બાળકો-મિિલાનો કોિળયો છીનવવાનો ધંધો એટલ ેઆંગણવા્ડી
અનાજના ્ ટિનોકમાં ઉ્કાપત: વાતસલય સદવસના નાણાંમાંથી કટિકીની ફરરયાદનો ગરોટાળાઓની ફરરયાદરો મળી પણ...!

આંગણવાડિીઓમાં કેવી ગેરરીસત અન ેકનોણ આ્કર ેછે 
તવેા સવાલના જવાબમાં મયસુન.ના એરડિશનલ હેલથ 
ઓરફસર ડિનો.ભાસવન જોશીએ તનો આવી કનોઇ ફરરયાદ 
મન ેમળી જ નથી તમે કહી દીધું હતું. જોકે પાછળથી 
તમેણે કેટિલાંક સીડિીપીઓ, કનો-ઓરડિટિનટેિર અને 
સુપરવાઇઝર ગેરરીસત આ્કરતાં હનોવાની ફરરયાદ 
મળી હનોવાનું ્ વીકાયુું હતું. જયાર ેવા્તસવકતા એ 
છે કે, તમેના હાથ ની્ેક અન ેપીઓ તરીકે ફરજ 
બજાવતા ડિનો.ભરત બનોડિાતન ેગેરરીસત અંગે સંખયાબંધ 
ફરરયાદનો મળી છે, પરતં ુતમેણે કેટિલાં ટ્્ટિ કે તમેના 
કમ્ચ્કારીઓ સામે પગલાં લીધાં ત ેજાણી શકાયું નથી.

પૂવ્વ કાઉનનસલરના ઘરે સટોક જતો િતો: 
મયયુિન. બજટે બઠેકમાં પણ ઉઠ્ો મયુદ્ો
મયસુન. બજેટિસત્રના બીજા સદવસે જનરલ બજેટિ ઉપરની ્ક્કા્ચમાં 
મસહલા-બાળ કલયાણ સવકાસ કસમટિીના ્ેકરમેન નંસદનીબેન 
પંડિયા ભાગ લઇ રહાં હતાં તયાર ેકોંગે્રસના એક કનોપપોરટેિરે 
ઊભા થઇ આંગણવાડિીઓમાં આ્કરવામાં આવતાં ભ્રષટિા્કારની 
રજયૂઆત કરવાની સાથ ેએક પયૂવ્ચ કનોપપોરટેિરના ઘર ેઅનાજનનો 
્ટિનોક અન ેહપતા જતા હતા તેનનો ઉલલખે કરતાં ્કક્કાર મ્કી 
ગઈ હતી. મયસુન. ભાજપ સયૂત્રનોના જણાવયા અનસુાર, કોંગી 
કનોપપોરટેિરની વાત સા્કી છે અન ેતેના કારણે જ ત ેમસહલા 
કનોપપોરટેિરને આ વખત ેરટિરકટિ આપવામાં આવી નથી.

આંગણવા્ડીના આંક્ડા: ભા્ડાના 
મકાન, વીજળી ટોયલટે નથી
મયસુન. અન ેરાજય સરકાર આંગણવાડિી પાછળ 
દરમસહન ેલાખનો રૂસપયા ખ્ક્ચ કર ેછે તમે છતાં તનેી 
વા્તસવકતા કંઇક અલગ જ છે. જેની આંકડિાકીય 
સવગતનો ની્ેક મુજબ છે 

શિેરમાં આંગણવા્ડીની સંખયા 2046
મયયુિન.ના મકાન  491
ભા્ડાના મકાન  1555
બાળકોની સંખયા(ઓન પેપર) 65403
શૌચાલય િવનાની આંગણવા્ડી 34
વીજજો્ડાણ વગરની આંગણવા્ડી 10

મયુખયમંત્ી આનંદીબને પટેલ ેગરીબ બાળકો અને 
સગભા્વ મિિલાઓ માટે ચલાવાતી આંગણવા્ડી 
કેનદ્ો ઉપર ખાસ ધયાન રાખવા સચૂના આપી છે 

અન ેતેમની સૂચના મયુજબ આંગણવા્ડીઓની મયુલાકાત 
લવેાનયું શરૂ કયયુું છે. તે દરિમયાન તેમન ેપણ અમયુક ફરરયાદો 
પ્ાપત થઇ છે, તેની તપાસ કરી યોગય કાય્વવાિી કરવા િેલથ 
ઓરફસરન ેસચૂના આપી છે.         નંિદનીબને પં્ડયા 
          મહિલા અન ેબાળ હવકાસ કલ્ાણ કહમટી રરેમેન

ગરીબ વર્કરબહેનોને 
ધમરાવી સહીઓ લઇ 

લેવાનો આક્ેપ

અંિતમ સવારી પણ 
રાજાશાિી રથમાં...!
હાલના ્ વાથ્ચભયા્ચ જમાનામાં 
કયાંક લાગણીના તમેજ 
સેવા કરતા પરગજુ લનોકનો 
પણ સન્વાથ્ચપણે સદકાય્ચ 
કરતા હનોય છે તનેનો દાખલનો 
શહેરના ઉસમયાહનોલ પાસેના 
સસસનયર સસટિીજન પાક્કમાં 
છે. માણસના મૃતય ુપછી પણ 
તને ેરાજાશાહી રથમાં અંસતમ 
સવારી કરાવનાર સસસનયર 
સસટિીજનની સેવા અસવરતપણે 
્કાલી રહી છે. ઘાટિલનોરડિયા 
તમેજ ્કાંદલનોરડિયામાં 
સદગતના દહેન ેલઈ જવા માટેિ 
ફાયરસરિગેડિની શબવાહીની 
મંગાવાતી નથી પણ 
અંસતમરથમાં તનેી શાહી સવારી 
કઢાય છે અંસતમરથ તમામ 
લનોકનો માટેિ સનશલુક રાખવામાં 
આવયનો છે .   
     ફોટોસટોરી શલૈષે સોલંકી

નવગુજરાત સમ્ > અમદાવાદ

 ગજુરા્ માધયવમક અને 
ઉચ્ત્તર માધયવમક વશક્ણ બોડ્ડ દ્ારા 
હાલ લેિાઈ રહેલી ધો.10અન ે 12ની 
મોટાભાગની પરીક્ાઓ પણૂભા ્થઇ 
ચકૂી છે.  મખુય વિષયોની પરીક્ા પરુી 
્થ્ાની સા્થ ે જ હિે આિ્ીકાલ્થી 
પહેલા વદિસે લેિાયલેી પરીક્ાઓની 
ઉત્તરિહી ચકાસણીની પ્વરિયા શરૂ 
કરી દિેાશે. ધો.10અન ે 12ની મળીને 
અંદાજ ે1 કરોડ્થી િધાર ેઉત્તરિહીઓની 
આગામી 15મી એવપ્લ સુધીમાં 
ચકાસણી કરી દિેાશે. ઉત્તરિહી 
ચકાસણી માટે ધો.10માં 16 હજાર અને 
ધો.12 સામાનય પ્િાહમાં અંદાજ ે 8 
હજાર વશક્કોન ેઉત્તરિહી ચકાસણીની 
કામગીરી સોંપાઈ છે. 

ધો.10માં આજની પરીક્ા પરુી ્થ્ાં 
મખુય વિષયોની પરીક્ા પરુી ્થઇ ચકૂી છે. 
સાયનસમાં પણ મખુય વિષયોની પરીક્ા 

પરુી ્થિા્થી હિે આિ્ીકાલ્થી રાજયના 
120 સેનટરો પર ધો.10ની ઉત્તરિહીની 
ચકાસણી શરૂ કરાશે. આ માટે ધો.10ના 

16 હજાર્થી િધાર ેવશક્કોન ેઉત્તરિહી 
ચકાસણી માટે આિિાના ઓડ્ડર 
આપિામાં આવયા છે. ધો.10ની એક 
વિષયની સાડા દસ લાખ ઉત્તરિહીઓ 
ગણીએ ્ો સા્ વિષયોની 70 લાખ 
જટેલી ઉત્તરિહીઓ ્થાય છે. આ વશક્કોને 
ઉત્તરિહીની ચકાસણીની કામગીરી પરુી 
કર્ાં અંદાજ ે15 વદિસ લાગ ે્ેમ છે. 

આજ રી્ ેસામાનય પ્િાહની ઉત્તરિહી 
ચકાસણી માટે 100 જટેલા મધયસ્થ 
મલૂયાંકન કેનદ્ો નક્ી કરાયા છે. 8 હજાર 
જટેલા વશક્કોન ેઉત્તરિહીની કામગીરી 
સોંપાઈ  છે. આજ રી્ે ધો.12 સાયનસ 
સેમસેટર-4ની પરીક્ાની ઉત્તરિહીઓ 
ચકાસણી માટે રાજયમાં 48 જટેલા મધયસ્થ 
મલૂયાંકન કેનદ્ો પર્થી ્થશે. જમેાં 5 હજાર 
જટેલા વશક્કોન ે બોલાિિામાં આવયા 
છે.  ચાલુ િષષે બોડ્ડ દ્ારા પરીક્ા પહેલા  
દરકે મોટા શહેરોમાં જઇન ે  શાળાના 
સંચાલકો અન ે વપ્ચનસપાલો સા્થ ે બેઠક 
કરીન ે વશક્કોન ેઉત્તરિહી ચકાસણીની 
કામગીરી માટે ફરવજયા્ આિિાની 
સૂચના અપાઈ હ્ી. જ ેવશક્કો ઉત્તરિહી 
ચકાસણીની કામગીરીમાં ન આિ ે્ેની 
સામ ેપગલાં લેિા ઉપરાં્ શાળા સામે 
પણ પગલાં લેિાની ચીમકી આપિામાં 
આિી હ્ી. આિ્ીકાલ્થી શરૂ ્થ્ી 
કામગીરી આગામી 15મી એવપ્લ સુધીમાં  
પરુી કરી દિેાશે.

હવે ઉત્તરવહી મૂલ ય્ાંકનમયાં િશક્ષકોની કસોટી 

# ધો.10 અન ે12ની 1 રરોડથી 
વધારે ઉત્તરવહી મુલ્ાાંરનની 
રામગીરી આજથી શરૂ રરાશે

# ધો.10 માટે 120, 12 સામાન્ 
પ્રવાહ માટે 100અન ેસા્નસ માટે 
48 મધ્સથ મુલ્ાાંરન રેનદ્ો

# 15મી એપ્પ્રલ સધુીમાાં ઉત્તરવહી 
ચરાસણીની રામગીરી પરુી રરી 
દવેાની રવા્ત

નવગુજરાત સમ્ > અમદાવાદ--  ગજુરા્ યવુનિવસભાટી સા્થે 
જોડાયેલી અને પોળમા્ંથી ટ્રાનસફર 
્થઇન ેબાપનુગર લઇ જિાયલેી બીિીડી 
કોલેજમાં આજ ેસિાર ેએક વિદ્ા્થીચી અને 
પ્ોફેસર િચ્ ેકોઇ મદેુ્ ઝપાઝપી ્થ્ાં 
ભાર ે હોબાળો મચી ગયો હ્ો. ચાલુ 
પરીક્ાએ બનલેી ઘટના બાદ છેિટે બનને 
પક્ ેસમાધાન ્થયું હોિાની વિગ્ો બહાર 
આિી છે. 

બાપુનગરના ઇચનડયાકોલોની 
વિસ્ારમાં આિલેી બીિીડી કોલેજમાં 

આજ ે સિાર ે ૮-૩૦ િાગ ે ઇનટરનલ 
પરીક્ા ચાલી રહી હ્ી. આંકડાશાસત્રની 
પરીક્ામાં એક વિદ્ા્થીચીન ેગ્ાફની જરૂર 
પડી હ્ી. વિદ્ા્થીચીએ પ્ોફેસર પાસે ગ્ાફની 
માગણી કરી હ્ી. જનેા અનસંુધાનમાં 
પ્ોફેસર ેવિદ્ા્થીચીન ેનીચનેા રૂમમાં જઇને 
ગ્ાફ લઇ આિિા જણાવયુ ંહ્ંુ. જો કે, 
પ્ોફેસર ેવિદ્ા્થીચીન ેએિંુ કહું કે મારા્થી 
નીચ ે ગ્ાફ લેિા ન જિાય ્ંુ જઇને 
લઇ આિ. આ િા્ પર વિદ્ા્થીચી અને 
પ્ોફેસર િચે્ ્ંુ્ંુ-મેંમેં ્થઇ હ્ી. જમેાં 
ઉશકેરાયલેા વિદ્ા્થીચી અન ેપ્ોફેસર િચ્ે 
ઝપાઝપી શરૂ ્થઇ હ્ી. એકબીજાન ેધક્ા 

મારિામાં કપડાં પણ ફાટી ગયા હ્ા. 
ચાલુ પરીક્ાએ આ ઘટના બનયા બાદ 
ભાર ેહોબાળો મચી ગયો હ્ો. સમગ્ 
મામલો કોલેજના સંચાલક સુધી પહોં્યો 
હ્ો. જમેાં છેિટે બનન ેપક્ ેસમજાિટ બાદ 
સમાધાન કરિામાં આવયુ ંહ્ંુ. સૂત્રો કહે છે 
આ બીિીડી કોલેજ પહેલા પોળમાં ચાલ્ી 
હ્ી. પરં્  ુ હિ ે ્ેન ે પિૂભા વિસ્ારમાં 
ચલાિિામાં આિે છે. ભૂ્ કાળમાં આજ 
સંચાલકની એસએનડીટી કોલેજને 
ગજુરા્ યવુનિવસભાટીમાં ટ્રાનસફર કરિા 
માટે પણ કુલપવ્ પર ભાર ે દબાણો  
્થયા હ્ા.

બીવીડી કોલેજમયાં ચયલુ પરીક્ષયએ  પ્ોફેસર 
અન ેિવદ્યરીથી વચે્ ઝપયઝપી: કપડયાં ફયટ ય્

પરીક્ામાં ગ્ાફ આપવાના મયુદ્ ેિવવાદ થતાં મામલો િબચકયો

નાણાકીય ગેરવિીવટ માટે બીજો મેમો  : કુલપિત

નવગુજરાત સમ્ > અમદાવાદ

  ગજુરા્ યવુનિવસભાટીમાં 
વિદ્ા્થીચીસેનટેની ચૂંટણી રદ કરાિિામાં 
વિિાદાસપદ ભવૂમકા ભજિનારા 
રવજસટ્રાર ે હાલ રાજીનામ ુ આપી દીધુ ં
છે પરં્  ુ રવજસટ્રાર ે કરલેી સપષટ્ા 
પ્માણ ે યવુનિવસભાટીમાં ઊભી ્થયલેી 
અરાજક્ાભરી ચસ્થવ્ માટે એસટેટ 
વિભાગના ચીફ એચનજવનયર અને 
ચૂંટણી અવધકારી જિાબદાર છે. ્મેના 
ઇશાર ે જ ચૂંટણી ખોરિાઇ જાય ્ેિી 
્મામ પ્વરિયા ્થઇ હ્ી. રવજસટ્રારની 

આ પ્કારની વિગ્ોના અનસંુધાનમાં 
આજ ે કુલપવ્એ ચૂંટણી અવધકારી 
દશભાન સોલંકીન ે બે મમેો આપીને 
ખુલાસો કરિાની ્ાકીદ કરી છે. જો 
યોગય ખુલાસો ન ્થાય ્ો કાયદાકીય 
કાયભાિાહી કરિાની ચીમકી આપી છે. 

યવુનિવસભાટીમાં છેલલા બે મવહનામાં 
ચૂટંણીના લીધ ેઊભી ્થયલેી ડામાડોળ 
ચસ્થવ્ની જિાબદારી સિીકારીને 
રવજસટ્રાર એચ.સી.પટેલે રાજીનામું 
આપી દીધું છે. રાજીનામાની સા્થ ે્ મેણે 
કુલપવ્ન ેકેટલી સફોટક માવહ્ી આપી 
છે જમેાં સમગ્ પરરચસ્થવ્ માટે શકુનીની 
ભવૂમકા ભજિનાર ચૂંટણી અવધકારી 
જિાબદાર હોિાનો આક્પેાતમક ઉલલેખ 
કરાયો છે. સરકાર અન ેયવુનિવસભાટીની 
આબરૂના ધજાગરા ઉડાડીને ફજે્ો 

કરિામાં સૌ્થી મોટો ફાળો ચૂંટણી 
અવધકારી દશભાન સોલંકીનો હોિાનો 
વનદષેશ કરાયો છે. ચૂંટણીમાં ભાજપ 
અન ેકોંગે્સની અાઘાપાછી કરીન ેસમગ્ 
પ્વરિયા સમરસ ન ્થાય અન ે બનન ે
િચે્ મોટા વિિાદ ્થાય ્ેિી કામગીરી 
આ ચૂંટણી અવધકારીએ ભજિી હ્ી. 
કુલપવ્ન ે જયાર ે સાચી િા્ની જાણ 

્થઇ તયાર ેઅનય અવધકારીઓન ેચૂંટણીની 
જિાબદારી સોંપી તયાર ેદશભાન સોલંકીએ 
યનેકેન પ્કાર ેઅવધકારીઓન ેચૂંટણીની 
કામગીરી કરિા દીધી નહો્ી. આમ, 
ભાજપ સરકાર ેજ ેઅવધકારીની ્ રફદારી 
કરીન ેકાયમી વનમણૂક કરી હ્ી ્ેણ ેજ 
સરકારની આબરૂના ધજાગરા ઉડાડ્ાના 
પરુાિા કુલપવ્ન ેમળયા હ્ા. 

સેનટેની ચૂાંટણીમયાં સરકયરની આબરૂનય ધજાગરય 
ઉડયડનયરય ચૂાંટણી અિધકયરીન ેબ ેમેમો ફટકયરય્ ય
n શકુનીની ભયૂસમકા 

ભજવનાર ્કયૂંટિણી અસધકારી 
સામે પગલા લવેાયા

્કયૂંટિણી અસધકારી અન ેએ્ટેિટિ ઇજનરે દશ્ચન સનોલંકીન ેમેમનો અપાયા અંગે 
કુલપસતન ેપછુતાં તઓે કહે છે યસુનવસસ્ચટિીમાં થયલેા અન ેભસવષયમાં થનારા 
અનકે પ્કારના બાંધકામમાં પણ ્કીફ ઇજનરેી ભયૂસમકા શંકા્પદ છે. મારી 
જાણ બહાર કેટિલાક કામનો સીધા જ કનો્ટ્ાકટિરન ેપધરાવી દવેાયા છે. જેના 
પગલ ેઆ નાણાંકીય ગેરવહીવટિ અંગે બીજો મેમનો અપાયનો છે.

નવગુજરાત સમ્ > અમદાવાદ-- ગજુરા્ માધયવમક અન ેઉચ્ત્તર 
માધયવમક વશક્ણ બોડ્ડ દ્ારા લેિામાં આિી 
રહેલી ધો.૧૦ અન ે ૧૨ની પરીક્ામાં 
ગરેરીવ્ ડામિા માટે સીસીટીિી કેમરેા 
અન ે ટેબલેટનો ઉપયોગ કરાઈ રહો 
છે. બોડ્ડ દ્ારા ગરેરીવ્ અટકાિિા માટે 
કરાયલેી કિાય્ પછી પણ શહેરમાં 
પિૂભા વિસ્ારમાં સીસીટીિી 
કેમરેા સા્ેથ ચડેાં કરીન ેખુદ 
શાળાના વશક્કો દ્ારા જ 
વિદ્ા્થીચીઓન ેગરેરીવ્ઓ 
કરાિાયાની હોિાની 
ફરરયાદ બહાર આિી છે. 

ધો.૧૦ અન ે ૧૨ની જાહેર 
પરીક્ાઓમાં ગરેરીવ્ ન ્થાય ્  ેમાટે બોડ્ડ 
દ્ારા િષપો્થી જદુા જદુા પ્યોગો કરાઈ રહા  
છે. છેલલા ત્રણ િષભા્થી પરીક્ા્થીચીઓ પર 
દખેરખે રાખિા પરીક્ા ખંડમાં સીસીટીિી 
કેમરેા ગોઠિાયા છે. વિદ્ા્થીચીઓના કહેિા 
પ્માણ ેપિૂભા વિસ્ારમાં આિલેી અનકે 
શાળામાં સીસીટીિી કેમરેા સા્ેથ પણ 
ચડેા કરીન ેગરેરીવ્ ્થઇ હ્ી. કઠિાડામાં 
આિલેી એક શાળામાં પરીક્ા શરૂ ્થાય 

્ેના પંદર વમવનટ સુધી સીસીટીિી મારફ્ે 
રકેોરડિંગ કરા્ું હ્ંુ. તયારબાદ સીસીટીિી 
બંધ કરી દિેા્ા હ્ા. જો કેમરેા ચાલુ 
હોય ્ો ્મેાં રકેોરડિંગ ્થાય ્િેી કોઇ 
વયિસ્થા રાખિામાં આિ્ી નહો્ી. 
કેમરેા િક્ક કર્ાં ન્થી ્નેી ખાત્રી કયાભા 
બાદ પરીક્ાખંડમાં ઉપચસ્થ્ વશક્ક દ્ારા 
જ વિદ્ા્થીચીઓન ેએમસીકયનુા જિાબો 

લખાિી દિેા્ા હ્ા. આ શાળામાં 
પરીક્ા આપ્ાં વિદ્ા્થીચીઓએ 

બહાર આિીન ેિાલીઓને 
િા્ કર્ાં િાલીઓએ 
કંટ્રોલ રૂમમાં આ અંગે 
ફરરયાદ કરી હ્ી. પરં્ ુ 

્પાસ કરાઈ ન્થી. આ 
અંગ ેિાલીઓ કહે છે અગાઉ 

જ ે શાળાના વિષય વશક્કો હોય ્ે 
શાળામાં બેઠક વયિસ્થા હોય ્ો વિષય 
વશક્કન ે અનય શાળાઓમાં ટ્રાનસફર 
આપી દિેા્ી હ્ી. પરં્  ુબે િષભા્થી આ 
પ્કારની ટ્રાનસફર આપિાનું બંધ કરાયું 
છે. આ ઉપરાં્ મોટાભાગના પ્ોફેસરો 
િગભાખંડમાં જઇન ેચકાસણી કરિાના બદલે 
માત્ર કાગળ પર જ ્ પાસ કર્ાં હોિાની 
ફરરયાદ બહાર આિી છે.

કંટ્ોલરૂમમાં ફરરયાદ છતાં દખેાવની તપાસ

ધો.10-12માં CCTVની 
નજર હેઠળ પરૂ્વ વરસ ા્રમાં 

ખુલ્લેઆમ ગલેરરીવ્  !

પંદર 
વમવનટનંુ રેકરોર્ડિંગ 

કરીને કેમરેાબંધ કરી 
વશક્ષકરો દ્ારા જવાબરો 

િખાવાયા!


