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ઇગ્નાઇટ 2.0માં રજૂ
થયા વિવિધ પ્રોજકે ્ટ્સ

અમદાવાદ: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ
ઓફ ટેક્નોલોજી ગાંધીનગર દ્વારા
ગુરવુ ારે ઇગ્નાઇટ ૨.૦નું આયોજન
થયું હતું. જેમાં શૂટઆઉટ વીથ
લેસર ગન્સ, રોબોટ કાર રેસિંગ
જેવી ગેમ્સ, પાણી પર સ્ટર્ક્ચર ઊભા
કરવાની સ્પર્ધાથી લઇને વર્ટિકલ
એક્સસી વીન્ડ ટર્બાઇન, ડીઝલમાંથી
હાઇડ્રોજન કેવી રીતે પેદા કરવું જેવા
હાર્ડકોર સાયન્સ પ્રોજકે ્ટ વિદ્યાર્થીઓ
અને ફેકલ્ટીએ રજૂ કર્યા હતા.આ
અંગે આઇઆઇટી ગાંધીનગરના
સ્ટુડન્ટ એન્ડ ટેક્નિકલ સેક્રેટરી
અભિનવ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે,
‘વિદ્યાર્થીઓમાં ટેક્નિકલ કલ્ચરનો
પ્રસાર કરવા માટે ઇગ્નાઇટ ૨.૦નું
આયોજન કરાય છે.

નગરશેઠની સ્મૃતિમાં
સ્મારક બનાવવા માગ

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નગરશેઠ
શાંતિદાસ ઝવેરીની સ્મૃતિમાં સ્મારક
મકૂ વા માટે એક પ્રતિનિધિ મંડળ, ધર્મ
જાગૃતિ કેન્દ્રના પ્રમુખ પ્રમોદ શાહની
આગેવાની હેઠળ મેયર ગૌતમભાઇ
શાહને મળ્યું હતું અને આવેદનપત્ર
આપ્યું હતું. જેમાં જણાવાયું હતું કે
નગરશેઠ શાંતિદાસ ઝવેરીનું માત્ર
અમદાવાદમાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર
ભારતમાં મોટું યોગદાન રહ્યું છે,
તેઓનું સ્મારક બને. ખાસ કરીને
તેમણે મોગલ શાસન દરમિયાન
સમગ્ર ભારતમાં મહાજનપદ અને
નગરશેઠપદ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.
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શહેરી ચાલી-ઝૂંપડપટ્ટી
વિસ્તારનાં ગરીબ ભૂલકાં અને
સગર્ભા મહિલાઓને પોષણયુક્ત
આહાર આપવા કરોડો રૂપિયા
ખર્ચી ચલાવાતી આંગણવાડીઓમાં
બાળકો અને મહિલાઓનાં કોળિયા
છીનવી લઈ છેક ઉપર સુધી ગોટાળાભ્રષ્ટાચાર કરાતો હોવાના આક્ષેપો
વ્યાપક બન્યા છે. આમ છતાં મ્યુનિ.
અને રાજ્ય સરકાર તેમાં તટસ્થ
તપાસ કરવાનું ટાળી રહ્યાં છે.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ગરીબ
બાળકો અને ગરીબ સગર્ભા
મહિલાઓ કુપોષણનો ભોગ બનતી
હોવાના આક્ષેપોને પગલે રાજય
સરકારની સૂચના-ગ્રાન્ટથી શહેરના
જુદા જુદા વિસ્તારોમાં આંગણવાડી
કેન્દ્રો શરૂ કરાયા છે. માહિતી અનુસાર
શહેરમાં 10 ઘટક અંતર્ગત 2046
આંગણવાડી ચાલે છે અને હજુ બીજી
કેટલીય નિર્માણાધીન છે.
મ્યુનિ. તંત્ર દ્વારા 419 આંગણવાડી
બનાવવા પાછળ કરોડથી વધુ રૂપિયાનો

ખર્ચ કરાયો છે. આ આંગણવાડીઓનું
સંચાલન જાતે કરવાને બદલે સ્વૈચ્છિક
સંસ્થાઓ-ટ્રસ્ટોને પધરાવી દેવાય
છે. આશ્ચર્યજનક રીતે શહેરમાં
આંગણવાડીઓનું સંચાલન કરવા માટે
કેટલાક કોર્પોરટે રો અને કાર્યકરોએ જ
પોતાનાં ટ્રસ્ટ રજિસ્ટર્ડ કરાવી લીધા
છે અને બાળકો-મહિલાઓને બદલે
પોતાનું આર્થિક કુપોષણ દૂર કરી રહ્યા
હોવાના આક્પષે ો થઇ રહ્યા છે.
મ્યુનિ. દ્વારા આંગણવાડી
બનાવવામાં આવે એટલે માનીતા
ટ્રસ્ટોને તેનાં સંચાલનની જવાબદારી
સોંપાય છે. એક એક આંગણવાડીમાં
સરેરાશ 15-20 બાળકોની સંખ્યા
હોવાનું જાણકારો કહી રહ્યા છે.
એક આંગણવાડીનું સંચાલન કરવા
ટ્રસ્ટ દ્વારા એક હેલ્પર બહેન, એક
વર્કર બહેનને રાખવા પડે છે. તેમજ
તેમની ઉપર ચાંપતી નજર રાખવાને
બદલે ખોટી સહીઓ કરાવવા સહિત
ખોટા કામો કરાવવા માટે ટ્રસ્ટ દ્વારા
સુપરવાઇઝરોની નિમણૂક કરાય છે.
જેમાં હેલ્પર બહેનોને 2400-2500
રૂપિયા અને વર્કર બહેનોને 4500
રૂપિયા આસપાસ પગાર ચૂકવાય છે.

જયારે સુપરવાઇઝરોને પણ ચારથી
પાંચ હજાર પગાર ચૂકવાય છે.
ટ્રસ્ટો આંગણવાડી બરોબર ચલાવે
છે કે નહિ તે જોવા માટે મ્યુનિ.
હેલ્થ ખાતા દ્વારા કોન્ટ્રાકટથી કોઓર્ડિનેટરોની ભરતી કરાય છે. આ
કો-ઓર્ડિનેટરો પણ કોન્ટ્રાકટથી કામ

ગરીબ વર્કરબહેનોને
ધમકાવી સહીઓ લઇ
લેવાનો આક્ષેપ
કરતાં હોવાથી તેઓ પણ વહીવટમાં જ
ફરતા હોય છે. આ બધા ઉપર દેખરેખ
રાખવા ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ પોગ્રામ
ઓફિસર(સીડીપીઓ) તરીકે સરકારી
કર્મચારીઓ અને તેમની ઉપર પ્રોગ્રામ
ઓફિસર તરીકે મ્યુનિ.ના આસિ.હેલ્થ
ઓફિસરની જવાબદારી નિશ્ચિત કરાઈ
છે. પરંતુ આંગણવાડીમાંથી થતી લાખો
રૂપિયાની કમાણી નીચેથી છેક ઉપર
સુધી વહેંચાતી હોવાનું ચર્ચાઇ રહ્યું છે.
એટલું જ નહિ એક સીડીપીઓ અને
મ્યુનિ.ના હેલ્થ ખાતાનાં એક અધિકારી
વચ્નચે ા સંબંધોની ગરમાગરમ ચર્ચા
આંગણવાડીઓમાં થઈ રહી છે.

અંતિમ સવારી પણ
રાજાશાહી રથમાં...!

હાલના સ્વાર્થભર્યા જમાનામાં
કયાંક લાગણીના તેમજ
સેવા કરતા પરગજુ લોકો
પણ નિસ્વાર્થપણે સદકાર્ય
કરતા હોય છે તેનો દાખલો
શહેરના ઉમિયાહોલ પાસેના
સિનિયર સિટીજન પાર્કમાં
છે. માણસના મૃત્યુ પછી પણ
તેને રાજાશાહી રથમાં અંતિમ
સવારી કરાવનાર સિનિયર
સિટીજનની સેવા અવિરતપણે
ચાલી રહી છે. ઘાટલોડિયા
તેમજ ચાંદલોડિયામાં
સદગતના દેહને લઈ જવા માટે
ફાયરબ્રિગેડની શબવાહીની
મંગાવાતી નથી પણ
અંતિમરથમાં તેની શાહી સવારી
કઢાય છે અંતિમરથ તમામ
લોકો માટે નિશુલ્ક રાખવામાં
આવ્યો છે .
ફોટોસ્ટોરી શૈલષે સોલંકી

ઓસ્ટ્રેલિયા જવા ઈચ્છૂક
છાત્રો માટે ટ્રેનિંગ સેન્ટર

અમદાવાદ: ઓસ્ટ્રેલિયામાં કુશળ
કામદારોની માંગ સંતોષવા
અમદાવાદમાં ટેફ ટ્રેનિંગ સેન્ટરનો
આરંભ કરાયો છે. આ સંદર્ભે
સંસ્થાના સીઈઓ અને ડાયરેક્ટર
પ્રવિણ ગોયલે કહ્યું કે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં
સ્કીલ્ડ કામદારોની જરૂર છે તેથી
ભારતમાં પ્રથમ ટ્રેનિંગ સેન્ટર શરૂ
કરાયું છે. ધો-12 પાસ વિદ્યાર્થી
આ કોર્સ માટે લાયક છે. સંસ્થા
દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને ભારતમાં જ
ઓસ્ટ્રેલિયન કોર્સ શીખવાડશે.
કોર્સનો સમયગાળો એક વર્ષ છે અને
ફાસ્ટ ટ્રેક વિકલ્પ સાથે છ મહિનામાં
પૂર્ણ કરી શકાશે.

આંગણવાડીઓમાં કેવી ગેરરીતિ અને કોણ આચરે છે
તેવા સવાલના જવાબમાં મ્યુનિ.ના એડિશનલ હેલ્થ
ઓફિસર ડો.ભાવિન જોશીએ તો આવી કોઇ ફરિયાદ
મને મળી જ નથી તેમ કહી દીધું હતું. જોકે પાછળથી
તેમણે કેટલાંક સીડીપીઓ, કો-ઓર્ડિનેટર અને
સુપરવાઇઝર ગેરરીતિ આચરતાં હોવાની ફરિયાદ
મળી હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. જયારે વાસ્તવિકતા એ
છે કે, તેમના હાથ નીચે અને પીઓ તરીકે ફરજ
બજાવતા ડો.ભરત બોડાતને ગેરરીતિ અંગે સંખ્યાબંધ
ફરિયાદો મળી છે, પરંતુ તેમણે કેટલાં ટ્રસ્ટ કે તેમના
કર્મચારીઓ સામે પગલાં લીધાં તે જાણી શકાયું નથી.

આજે કેટલાંક ટ્રસ્ટો આંગણવાડીમાં
સેવાને બદલે કમાણીમાં જ વ્યસ્ત
બન્યાના આક્પષે ો હેલ્પર-વર્કર બહેનો
કરી રહી છે. આંગણવાડીમાંથી વધુ
કમાણી કરવા ભૂતિયા બાળકો અને
સગર્ભા મહિલાઓના નામ લખાતાં
હોય છે. બાળકો-સગર્ભા મહિલાઓને
કુપોષણમાંથી મુક્તિ અપાવવા
પ્રિમિક્સ અને બાલભોગનાં પેકેટ
અપાય છે. ઉપરાંત કેન્દ્ર સરકાર
તરફથી બાળકોની સંખ્યા મુજબ ઘઉં,
ચોખા-તેલનો જથ્થો અપાય છે, તેમાંથી
ઉચાપત થતી હોવાનું ચર્ચાય છે.
ગરીબ સગર્ભા બને તેની ખુશીમાં
રાજ્ય સરકાર વાત્સલ્ય દિવસની
ઉજવણી માટે 1400-1500 રૂપિયા
એક આંગણવાડી દીઠ આપે છે, તેમાંથી
સીધા 400-500ની કટકી કરી લેવાતી
હોવાનું હેલ્પર-વર્કર બહેનોનું કહેવું
છે. આંગણવાડીમાં ચાલતાં કૌભાંડનો
પર્દાફાશ ન થાય તે માટે ગરીબ વર્કર
અને હેલ્પર બહેનોને નોકરીમાંથી કાઢી
મુકવાની ધમકી આપી ચૂપ રખાય છે.
એટલું જ નહિ આ બહેનોની ખોટી
સહીઓ કરાવી લેવાતી હોવાં છતાં
બહેનો કશું બોલી શકતી નથી.

મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલે ગરીબ બાળકો અને
સગર્ભા મહિલાઓ માટે ચલાવાતી આંગણવાડી
કેન્દ્રો ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવા સૂચના આપી છે
અને તેમની સૂચના મુજબ આંગણવાડીઓની મુલાકાત
લેવાનું શરૂ કર્યું છે. તે દરમિયાન તેમને પણ અમુક ફરિયાદો
પ્રાપ્ત થઇ છે, તેની તપાસ કરી યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા હેલ્થ
ઓફિસરને સૂચના આપી છે.
નંદિનીબેન પંડયા
મહિલા અને બાળ વિકાસ કલ્યાણ કમિટી ચેરમેન

આંગણવાડીના આંકડા: ભાડાના
મકાન, વીજળી ટોયલેટ નથી

મ્યુનિ. અને રાજય સરકાર આંગણવાડી પાછળ
દરમહિને લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરે છે તેમ છતાં તેની
વાસ્તવિકતા કંઇક અલગ જ છે. જેની આંકડાકીય
વિગતો નીચે મુજબ છે

શહેરમાં આંગણવાડીની સંખ્યા 2046
મ્યુનિ.ના મકાન		
491
ભાડાના મકાન		 1555
બાળકોની સંખ્યા(ઓન પેપર) 65403
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શૌચાલય વિનાની આંગણવાડી

પૂર્વ કાઉન્સિલરના ઘરે સ્ટોક જતો હતો:
મ્યુનિ. બજેટ બેઠકમાં પણ ઉઠ્યો મદ્ુ દો

મ્યુનિ. બજેટસત્રના બીજા દિવસે જનરલ બજેટ ઉપરની ચર્ચામાં
મહિલા-બાળ કલ્યાણ વિકાસ કમિટીના ચેરમેન નંદિનીબેન
પંડયા ભાગ લઇ રહ્યાં હતાં ત્યારે કોંગ્રેસના એક કોર્પોરટે રે
ઊભા થઇ આંગણવાડીઓમાં આચરવામાં આવતાં ભ્રષ્ટાચારની
રજૂઆત કરવાની સાથે એક પૂર્વ કોર્પોરટે રના ઘરે અનાજનો
સ્ટોક અને હપ્તા જતા હતા તેનો ઉલ્લેખ કરતાં ચકચાર મચી
ગઈ હતી. મ્યુનિ. ભાજપ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, કોંગી
કોર્પોરટે રની વાત સાચી છે અને તેના કારણે જ તે મહિલા
કોર્પોરટે રને આ વખતે ટિકિટ આપવામાં આવી નથી.

પરીક્ષામાં ગ્રાફ આપવાના મદ્
ુ દે વિવાદ થતાં મામલો બિચક્યો

બીવીડી કોલેજમાં ચાલુ પરીક્ષાએ પ્રોફેસર
અને વિદ્યાર્થી વચ્ચે ઝપાઝપી: કપડાં ફાટયા

--
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ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે
જોડાયેલી અને પોળમાંથી ટ્રાન્સફર
થઇને બાપુનગર લઇ જવાયેલી બીવીડી
કોલેજમાં આજે સવારે એક વિદ્યાર્થી અને
પ્રોફેસર વચ્ચે કોઇ મુદ્દે ઝપાઝપી થતાં
ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો. ચાલુ
પરીક્ષાએ બનેલી ઘટના બાદ છેવટે બન્ને
પક્ષે સમાધાન થયું હોવાની વિગતો બહાર
આવી છે.
બાપુ ન ગરના
ઇન્ડિયાકોલોની
વિસ્તારમાં આવેલી બીવીડી કોલેજમાં

આજે સવારે ૮-૩૦ વાગે ઇન્ટરનલ
પરીક્ષા ચાલી રહી હતી. આંકડાશાસ્ત્રની
પરીક્ષામાં એક વિદ્યાર્થીને ગ્રાફની જરૂર
પડી હતી. વિદ્યાર્થીએ પ્રોફેસર પાસે ગ્રાફની
માગણી કરી હતી. જેના અનુસંધાનમાં
પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીને નીચેના રૂમમાં જઇને
ગ્રાફ લઇ આવવા જણાવ્યું હતું. જો કે,
પ્રોફેસરે વિદ્યાર્થીને એવું કહ્યું કે મારાથી
નીચે ગ્રાફ લેવા ન જવાય તું જઇને
લઇ આવ. આ વાત પર વિદ્યાર્થી અને
પ્રોફેસર વચ્ચે તુતં ં-ુ મેંમેં થઇ હતી. જેમાં
ઉશ્કેરાયેલા વિદ્યાર્થી અને પ્રોફેસર વચ્ચે
ઝપાઝપી શરૂ થઇ હતી. એકબીજાને ધક્કા

હવે ઉત્તરવહી મૂલ્યાંકનમાં િશક્ષકોની કસોટી સેનટે ની ચૂટં ણીમાં સરકારની આબરૂના ધજાગરા
પુરી થવાથી હવે આવતીકાલથી રાજયના આજ રીતે સામાન્ય પ્રવાહની ઉત્તરવહી
120 સેન્ટરો પર ધો.10ની ઉત્તરવહીની ચકાસણી માટે 100 જેટલા મધ્યસ્થ
ગુજરાત માધ્યમિક અને ચકાસણી શરૂ કરાશે. આ માટે ધો.10ના મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો નક્કી કરાયા છે. 8 હજાર
ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા
જેટલા શિક્ષકોને ઉત્તરવહીની કામગીરી
# ધો.10 અને 12ની 1 કરોડથી
હાલ લેવાઈ રહેલી ધો.10અને 12ની વધારે ઉત્તરવહી મુલ્યાંકનની
સોંપાઈ છે. આજ રીતે ધો.12 સાયન્સ
મોટાભાગની પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઇ કામગીરી આજથી શરૂ કરાશે
સેમસે ્ટર-4ની પરીક્ષાની ઉત્તરવહીઓ
ચૂકી છે. મુખ્ય વિષયોની પરીક્ષા પુરી
ચકાસણી માટે રાજયમાં 48 જેટલા મધ્યસ્થ
થતાની સાથે જ હવે આવતીકાલથી # ધો.10 માટે 120, 12 સામાન્ય
મૂલ્યાંકન કેન્દ્રો પરથી થશે. જેમાં 5 હજાર
પહેલા દિવસે લેવાયેલી પરીક્ષાઓની પ્રવાહ માટે 100અને સાયન્સ માટે જેટલા શિક્ષકોને બોલાવવામાં આવ્યા
48 મધ્યસ્થ મુલ્યાંકન કેન્દ્રો
ઉત્તરવહી ચકાસણીની પ્રક્રિયા શરૂ
છે. ચાલુ વર્ષે બોર્ડ દ્વારા પરીક્ષા પહેલા
કરી દેવાશે. ધો.10અને 12ની મળીને # 15મી એપ્રિલ સુધીમાં ઉત્તરવહી
દરેક મોટા શહેરોમાં જઇને શાળાના
અંદાજે 1 કરોડથી વધારે ઉત્તરવહીઓની ચકાસણીની કામગીરી પુરી કરી
સંચાલકો અને પ્રિન્સિપાલો સાથે બેઠક
આગામી 15મી એપ્રિલ સુધીમાં દેવાની કવાયત
કરીને શિક્ષકોને ઉત્તરવહી ચકાસણીની
ચકાસણી કરી દેવાશે. ઉત્તરવહી 16 હજારથી વધારે શિક્ષકોને ઉત્તરવહી કામગીરી માટે ફરજિયાત આવવાની
ચકાસણી માટે ધો.10માં 16 હજાર અને ચકાસણી માટે આવવાના ઓર્ડર સૂચના અપાઈ હતી. જે શિક્ષકો ઉત્તરવહી
ધો.12 સામાન્ય પ્રવાહમાં અંદાજે 8 આપવામાં આવ્યા છે. ધો.10ની એક ચકાસણીની કામગીરીમાં ન આવે તેની
હજાર શિક્ષકોને ઉત્તરવહી ચકાસણીની વિષયની સાડા દસ લાખ ઉત્તરવહીઓ સામે પગલાં લેવા ઉપરાંત શાળા સામે
કામગીરી સોંપાઈ છે.
ગણીએ તો સાત વિષયોની 70 લાખ પણ પગલાં લેવાની ચીમકી આપવામાં
ધો.10માં આજની પરીક્ષા પુરી થતાં જેટલી ઉત્તરવહીઓ થાય છે. આ શિક્ષકોને આવી હતી. આવતીકાલથી શરૂ થતી
મુખ્ય વિષયોની પરીક્ષા પુરી થઇ ચૂકી છે. ઉત્તરવહીની ચકાસણીની કામગીરી પુરી કામગીરી આગામી 15મી એપ્રિલ સુધીમાં
સાયન્સમાં પણ મુખ્ય વિષયોની પરીક્ષા કરતાં અંદાજે 15 દિવસ લાગે તેમ છે. પુરી કરી દેવાશે.
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કંટ્રોલરૂમમાં ફરિયાદ છતાં દેખાવની તપાસ

ધો.10-12માં CCTVની
નજર હેઠળ પૂર્વ વિસ્તારમાં
ખુલ્લેઆમ ગરે રીતિ !

--

તેના પંદર મિનિટ સુધી સીસીટીવી મારફતે
રેકોર્ડિંગ કરાતું હતું. ત્યારબાદ સીસીટીવી
ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર બંધ કરી દેવાતા હતા. જો કેમરે ા ચાલુ
માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવી હોય તો તેમાં રેકોર્ડિંગ થાય તેવી કોઇ
રહેલી ધો.૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ષામાં વ્યવસ્થા રાખવામાં આવતી નહોતી.
ગેરરીતિ ડામવા માટે સીસીટીવી કેમરે ા કેમરે ા વર્ક કરતાં નથી તેની ખાત્રી કર્યા
અને ટેબલેટનો ઉપયોગ કરાઈ રહ્યો બાદ પરીક્ષાખંડમાં ઉપસ્થિત શિક્ષક દ્વારા
છે. બોર્ડ દ્વારા ગેરરીતિ અટકાવવા માટે જ વિદ્યાર્થીઓને એમસીક્યુના જવાબો
કરાયેલી કવાયત પછી પણ શહેરમાં
લખાવી દેવાતા હતા. આ શાળામાં
પૂર્વ વિસ્તારમાં સીસીટીવી
પરીક્ષા આપતાં વિદ્યાર્થીઓએ
પંદર
કેમરે ા સાથે ચેડાં કરીને ખુદ મિનિટનું રેકોર્ડિંગ બહાર આવીને વાલીઓને
શાળાના શિક્ષકો દ્વારા જ કરીને કેમરે ાબંધ કરી વાત કરતાં વાલીઓએ
વિદ્યાર્થીઓને ગેરરીતિઓ
કંટ્રોલ રૂમમાં આ અંગે
શિક્ષકો દ્વારા જવાબો ફરિયાદ
કરાવાયાની હોવાની
કરી હતી. પરંતુ
લખાવાયા! તપાસ કરાઈ
ફરિયાદ બહાર આવી છે.
નથી. આ
ધો.૧૦ અને ૧૨ની જાહેર
અંગે વાલીઓ કહે છે અગાઉ
પરીક્ષાઓમાં ગેરરીતિ ન થાય તે માટે બોર્ડ જે શાળાના વિષય શિક્ષકો હોય તે
દ્વારા વર્ષોથી જુદા જુદા પ્રયોગો કરાઈ રહ્યા શાળામાં બેઠક વ્યવસ્થા હોય તો વિષય
છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પરીક્ષાર્થીઓ પર શિક્ષકને અન્ય શાળાઓમાં ટ્રાન્સફર
દેખરેખ રાખવા પરીક્ષા ખંડમાં સીસીટીવી આપી દેવાતી હતી. પરંતુ બે વર્ષથી આ
કેમરે ા ગોઠવાયા છે. વિદ્યાર્થીઓના કહેવા પ્રકારની ટ્રાન્સફર આપવાનું બંધ કરાયું
પ્રમાણે પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલી અનેક છે. આ ઉપરાંત મોટાભાગના પ્રોફેસરો
શાળામાં સીસીટીવી કેમરે ા સાથે પણ વર્ગખંડમાં જઇને ચકાસણી કરવાના બદલે
ચેડા કરીને ગેરરીતિ થઇ હતી. કઠવાડામાં માત્ર કાગળ પર જ તપાસ કરતાં હોવાની
આવેલી એક શાળામાં પરીક્ષા શરૂ થાય ફરિયાદ બહાર આવી છે.
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

ઉડાડનારા ચૂટં ણી અધિકારીને બે મેમો ફટકારાયા
શકુનીની ભૂમિકા
ભજવનાર ચૂંટણી અધિકારી
સામે પગલા લેવાયા

n

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં
વિદ્યાર્થીસેનટે ની ચૂંટણી રદ કરાવવામાં
વિવાદાસ્પદ ભૂમિકા ભજવનારા
રજિસ્ટ્રારે હાલ રાજીનામુ આપી દીધું
છે પરંતુ રજિસ્ટ્રારે કરેલી સ્પષ્ટતા
પ્રમાણે યુનિવર્સિટીમાં ઊભી થયેલી
અરાજક્તાભરી સ્થિતિ માટે એસ્ટેટ
વિભાગના ચીફ એન્જિનિયર અને
ચૂંટણી અધિકારી જવાબદાર છે. તેમના
ઇશારે જ ચૂંટણી ખોરવાઇ જાય તેવી
તમામ પ્રક્રિયા થઇ હતી. રજિસ્ટ્રારની

આ પ્રકારની વિગતોના અનુસંધાનમાં
આજે કુલપતિએ ચૂંટણી અધિકારી
દર્શન સોલંકીને બે મેમો આપીને
ખુલાસો કરવાની તાકીદ કરી છે. જો
યોગ્ય ખુલાસો ન થાય તો કાયદાકીય
કાર્યવાહી કરવાની ચીમકી આપી છે.
યુનિવર્સિટીમાં છેલ્લા બે મહિનામાં
ચૂટં ણીના લીધે ઊભી થયેલી ડામાડોળ
સ્થિતિની જવાબદારી સ્વીકારીને
રજિસ્ટ્રાર એચ.સી.પટેલે રાજીનામું
આપી દીધું છે. રાજીનામાની સાથે તેમણે
કુલપતિને કેટલી સ્ફોટક માહિતી આપી
છે જેમાં સમગ્ર પરિસ્થિતિ માટે શકુનીની
ભૂમિકા ભજવનાર ચૂંટણી અધિકારી
જવાબદાર હોવાનો આક્પષે ાત્મક ઉલ્લેખ
કરાયો છે. સરકાર અને યુનિવર્સિટીની
આબરૂના ધજાગરા ઉડાડીને ફજેતો

નાણાકીય ગેરવહીવટ માટે બીજો મેમો : કુલપતિ

ચૂંટણી અધિકારી અને એસ્ટેટ ઇજનેર દર્શન સોલંકીને મેમો અપાયા અંગે
કુલપતિને પુછતાં તેઓ કહે છે યુનિવર્સિટીમાં થયેલા અને ભવિષ્યમાં થનારા
અનેક પ્રકારના બાંધકામમાં પણ ચીફ ઇજનેરી ભૂમિકા શંકાસ્પદ છે. મારી
જાણ બહાર કેટલાક કામો સીધા જ કોન્ટ્રાક્ટરને પધરાવી દેવાયા છે. જેના
પગલે આ નાણાંકીય ગેરવહીવટ અંગે બીજો મેમો અપાયો છે.
કરવામાં સૌથી મોટો ફાળો ચૂંટણી થઇ ત્યારે અન્ય અધિકારીઓને ચૂંટણીની
અધિકારી દર્શન સોલંકીનો હોવાનો જવાબદારી સોંપી ત્યારે દર્શન સોલંકીએ
નિર્દેશ કરાયો છે. ચૂંટણીમાં ભાજપ યેનકેન પ્રકારે અધિકારીઓને ચૂંટણીની
અને કોંગ્સરે ની અાઘાપાછી કરીને સમગ્ર કામગીરી કરવા દીધી નહોતી. આમ,
પ્રક્રિયા સમરસ ન થાય અને બન્ને ભાજપ સરકારે જે અધિકારીની તરફદારી
વચ્ચે મોટા વિવાદ થાય તેવી કામગીરી કરીને કાયમી નિમણૂક કરી હતી તેણે જ
આ ચૂંટણી અધિકારીએ ભજવી હતી. સરકારની આબરૂના ધજાગરા ઉડાડ્યાના
કુલપતિને જયારે સાચી વાતની જાણ પુરાવા કુલપતિને મળ્યા હતા.

મારવામાં કપડાં પણ ફાટી ગયા હતા.
ચાલુ પરીક્ષાએ આ ઘટના બન્યા બાદ
ભારે હોબાળો મચી ગયો હતો. સમગ્ર
મામલો કોલેજના સંચાલક સુધી પહોંચ્યો
હતો. જેમાં છેવટે બન્ને પક્ષે સમજાવટ બાદ
સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું. સૂત્રો કહે છે
આ બીવીડી કોલેજ પહેલા પોળમાં ચાલતી
હતી. પરંતુ હવે તેને પૂર્વ વિસ્તારમાં
ચલાવવામાં આવે છે. ભૂતકાળમાં આજ
સંચાલકની એસએનડીટી કોલેજને
ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ટ્રાન્સફર કરવા
માટે પણ કુલપતિ પર ભારે દબાણો
થયા હતા.

