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ક્ષતતગ્રસત વો ્્ડ ઓફિસનંુ 
ફરપફેરગં પણ બારોબાર 
અમદાવાદ: પાટીદાર આંદોલનથી 
અસર પામેલા નનકોલ વોર્ડમાં મ્યુનન.
ની ઓફિસમાં પણ તોરિોર અને 
આગચંપી થઇ હતી. જેના ફરપફેરંગ 
માટે મ્યુનન.ના પવૂ્વ ઝોન ઇજનરે 
ખાતાએ ઓિર કે કવોટેશન બહાર 
પારવાન ેબદલ ેનનકોલ વોર્ડમાં 
આંગણવારી, ઉમમીદ સેનટર, નસટી 
નસનવક સેનટર તથા અબ્વન હેલથ 
સેનટર સાથ ેવોર્ડ ઓફિસ બનાવવાનયુ ં
કામ જેન ેસોંપવામાં આવ ય્ુ ંહતયુ ં
તવેા પી.દાસ ઇનફ્ાસ્ટ્રકચર નામના 
કોનટ્રાકટર પાસે જ ૧૪.૯૭ લાખનયું 
કામ બારોબાર કરાવી લવેા માટે 
કોનટ્રાકટરનાં ટેનરરમાં વધારો કરી 
અપા્ો છે. હવ ેઆ કોનટ્રાકટરનયુ ં
ફરવાઇઝ ટેનરર ૩.૧૫ કરોર ઉપર 
પહોંચી ગ્યું છે.

AMC દ્ારા વધુ 3 
બોરવેલ બનાવશે
અમદાવાદ: શહેરીજનોન ેનમ્વદાના 
નીર પરૂા પારવાનો દાવો કરતાં 
મ્યુનન. સત્ાધીશોએ ઠેર ઠેર બોરવલે 
બનાવી દીધા છે અન ેહજયુ પણ જ્ાં 
કોઇ િફર્ાદ ઊભી થા્ કે તરત 
બોરવલે બનાવી દવેા્ છે.પ્ાપત 
માનહતી અનયુસાર, કુબેરનગર, 
નનકોલ, તથા ઇસનપયુર નવસ્તારમાં 
પીવાના પાણીની િફર્ાદ ઉઠતાં 
મ્યુનન. સત્ાધીશોએ તરત તે 
નવસ્તારમાં નવા બોરવેલ બનાવવાનો 
નનણ્્વ  લઇ એક જ કોનટ્રાકટર 
નીલકંઠ ટ્યુબવલે કોપપોરશેનને 
૧૫.૮૫ લાખના ભાવે એક એવા ૩ 
બોર બનાવવાની કામગીરી સયુપ્ત 
કરી દીધી છે.

પ્રજાસત્ાક તદને NCCના 
બેસ્ટ કે ડ્ેટસને ચંદ્રક અપાશે
અમદાવાદ: ગયુજરાત ્ યુનન.માં તા. 
૨૬મી જાન્યુઆરીએ ્ ોજાનારા 
પ્જાસત્ાક નદનની ઉજવણી માટે 
કોલજેોન ેખાસ સૂચના અપાઈ છે. 
જેમાં નવદ્ાથીથીઓન ેએનએસએસ 
અન ેએનસીસીના ગણવશેમાં હાજર 
રહેવાનયુ ંરહેશ.ે ્ યુનનવનસ્વટી દ્ારા 
એનસીસીમાં બેસ્ટ કેરેટસન ેખાસ 
મેરલ એના્ત કરાશ.ે આ માટે 
એનસીસીમાં કા ્્વરત નવદ્ાથીથીઓએ 
એ, બી અન ેસી પ્કારનયું િોમ્વ ૮મી 
સયુધીભરવાનયુ ંરહેશ.ે 

અરાઉન્ડ ધ િસટી

કાંકફર્ાના પ્ાણીસંગ્રહાલ્માં રાખવામાં આવેલા જાનવરોના છાણ અન ેપાંદરાઓથી અગાઉ ગંદકી અને 
દયુગગંધ િેલાતી હતી. ત્ાર ેઆ છાણ અન ેપાંદરાઓનો ્ોગ્ ઉપ્ોગ કરીન ેખાતર બનાવવાનયું છેલલા 
બે વર્વથી શરૂ કરા્યું છે અન ેમનહન ેચારથી પાંચ ટન ખાતર બનાવીન ેશહેરના તમામ બગીચાઓન ેપરૂયું 
પરાઈ રહયું છે. આમ પ્ાણીસંગ્રહાલ્ના જાનવરોનો શહેરના તમામ બગીચાઓની જાળવણીમાં પણ મોટો 
નહસ્સો છે.                                                                     - તસવીર શલૈષે સોલંકી

જાનવરોના છાણનું ખાતર...

ફિિિયોથરેાપીના િવદ્ાથીથીઓ ‘જાય ેતો જાય ેકહાં’! 

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ--ગજુરાત માધ્યમમક અન ેઉચ્ચતર 
માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ દ્ારા ઓક્ોબર-
નવેમબરમાં લેવા્યલેી સા્યનસ પ્રથમ અને 
ત્ીજા સેમસે્રની પરીક્ષા બાદ 
ત્ીજા સેમસે્રનું પરરણામ 
જાહેર કરી દવેા્યું છે. જોકે 
સા્યનસ પ્રથમ સેમસે્રમાં 
હજુ્ય ફાઈનલ આનસર 
કીમાં ૩ જે્ લી ભૂલો હોવાનું 
બોર્ડના ધ્યાન ેમકુવામાં આવતા તનેી 
ચકાસણી હાથ ધરાઈ છે. આ ચકાસણી 
પણૂ્ણ થ્યા બાદ પ્રથમ સેમસે્રનું પરરણામ 
જાહેર કરવામાં આવિે. પ્રથમ સેમસે્રની 

આનસર કીમાં ૧૧ જે્ લી ભલૂો હોઈ બોર્ડ 
દ્ારા ત ેસુધારી લેવાઈ હતી. 

મિક્ષણ બોર્ડ દ્ારા સા્યનસ પ્રથમ 
સેમસે્રની પરીક્ષા ઓક્ોબર-નવમેબરમાં 
લેવાઈ હતી. પરીક્ષા પણૂ્ણ થ્યા બાદ 

પ્રોમવઝનલ આનસર કી જાહેર 
કરાઈ હતી. જમેાં ભલૂ હો્ય 
તો પરુાવા સાથ ે રજઆૂત 
કરવા મા્ે જણાવા્યું હતું. 
ત્યારબાદ બોરડે રજઆૂતોના 

અંત ે સુધારા બાદ ફાઈનલ 
આનસર કી જાહેર કરાઈ  હતી. આ 

આનસર કીમાં પણ ભૂલો રહી હોવાની 
બોર્ડન ેરજઆૂત મળી હતી. જનેા પગલે 
બોર્ડ દ્ારા મવષ્ય મનષણાતો પાસે ચકાસણી 

કરાવી હતી. જમેાં ખરખેર જ ેભૂલો હતી 
ત ેસુધારી લેવામાં આવી હતી. સૂત્ોના 
જણાવ્યા પ્રમાણ ેબોર્ડ દ્ારા સા્યનસ પ્રથમ 
સેમસે્રમાં ૧૧ જે્ લી ભૂલો હોવાનું કબૂલ્યુ ં
હતું.દરમમ્યાન બોર્ડની સામાન્ય સભામાં 
સભ્યોએ હજ ુસા્યનસ પ્રથમ સેમસે્રમાં 
૩ જે્ લી ભલૂો હોવાની રજઆૂત કરતા 
પ્રથમ સેમસે્રના પરરણામની કા્ય્ણવાહી 
અ્કી પરી હતી. સભ્યોની રજઆૂતના 
પગલે બોરડે મનષણાતો પાસે તનેી ચકાસણી 
કરાવવાનું નક્ી ક્યુું હતું. જમેાં આ 
ત્ણ્ેય પ્રશ્ોની ચકાસણી પણૂ્ણ થ્યા બાદ 
પરરણામ ત્ૈયાર કરાિે. આમ ૩  ભલૂોના 
લીધ ેસા્યનસ પ્રથમ સેમસે્રનું પરરણામ 
મોરંુ થઈ રહંુ હોવાનું જાણવા મળે છે. 

સાયનસ પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં ત્રણ 
ભલૂના લીધે પરરણામ અ્ટકયયં

િાઈનલ આનસર કીમાં પણ ભલૂોની પરંપરા બો્ડડે જાળવી રાખી!

અમદાવાદ: ાIT ગાંધીનગરમાં ૨૮, 
૨૯ રરસેમબર ે્યોજાનારી લીરરિીપ 
કોનકલેવમાં વોમિંગ્ન ્યમુનવમસ્્ણ ી, 
કલેમસન ્ુયમનવમસ્્ણ ી, ્યમુનવમસ્્ણ ી 
ઓફ મવસકોસનનસન-મરેરસન, સ્ે્ 
્યમુનવમસ્્ણ ી ઓફ ન્ય્ુયોક્કના પ્રોફેસરો 
ઉપનસથત રહેિે. પો્ુ્ણગલના ISCTE-
મલસબન ્યમુનવમસ્્ણ ી, IIT મદલહી 
અન ે અન્ય અગ્રણી સંસથાઓના 
મિક્ષણમવદો તમેજ દિે- મવદિેની 
અગ્રણી કંપનીઓના સીઈઓ 
હાજર રહિેે.કોનકલેવમાં ફેકલ્ી 
રરક્રૂ્મેન્, પ્રમોિનની પ્રમક્્યા, 
ઉદ્ોગસાહમસકતાને પ્રોતસાહન 
આપવા બાબત,ે સ્ોક હોલરરો સાથે 
સંકલન સાધવા અંગ ેઅન ેિૈક્ષમણક 
સંસથાઓની આંતરરાષટ્ી્ય ભાગીદારી 
અંગ ેચચા્ણ હાથ ધરાિે. 

IIT ગાંધીનગર 
ખાતે લી્રશીપ 
કોન્કલવે યોજાશે

ફ્રનટપેજ-ટુનું અનસંુધાન
રોકાણ ઘટંુ પણ...
13 ફેબુ્આરીથી મુંબઇમાં ્યોજાનારી મકે 
ઇન ઇનનર્યા ઇવને્ વાઇબ્ન્ ગજુરાત 
સમી્ની જમે જ નોલેજ િરેીંગ અન ેરોકાણ 
બંનનેો સમનવ્ય કરિ.ે આ વીક દરમમ્યાન 
ગજુરાત ઇનવસે્સ્ણ મી્ પણ ત્યાં ્યોજાિ.ે 
રીઆઇપીપી દ્ારા કરવામાં આવલંુે આ 
આ્યોજન મહદ અંિે વાઇબ્ન્ ગજુરાત 
સમી્ની તજ્ણ પર છે. આ ઇવને્માં 
ગજુરાત ઉપરાંત મહારાષટ્, આંધ્રપ્રદિે 
અન ે ઝારખંર રાજ્યની ઇનવસે્સ્ણ મી્ 
્યોજાિ.ે મકે ઇન ઇનનર્યા ઇવને્ની સાથે 
સાથ ેઅહીં ફોર્યુ્ણન 500 કંપનીના ્ોચના 
સીઇઓ, સીએફઓ જવેા ્ ોચના હોદ્ાઓ 
ધરાવતા કોપપોરે્ સની CXO મી્ પણ 
્યોજાિ.ે
અ્ડવાણીએ ગાંધીનગર માટે...
સાંસદન ેએક વષ્ણમાં તમેના મવસતારના 
મવકાસ કામ મા્ે ૧૦ કરોર રૂમપ્યા મળતા 
હો્ય છે. ત ેપસૈા સાંસદના નથી હોતા પરતંુ 
કેનદ્ર સરકાર દ્ારા બનાવા્ેયલા એમપી 
ફંરના હો્ય છે. એમપી ફંરના છેલલા રે્ા 
મજુબ તમેાંથી અરવાણી મા્ે કેનદ્ર સરકારે 
અઢી કરોર રૂમપ્યાની રકમનો હપતો પણ 
છૂ્ો કરલેો છે. જો કે અરવાણીએ કોઇપણ 
મવકાસ કામ મા્ે ભલામણ કરી ન હોવાથી 
ત ેરકમ વપરા્યા વગર પરી રહી છે. બીજી 
તરફ અમદાવાદ પવૂ્ણના સાંસદ પરિે રાવલે 
પોણા પાંચ કરોર રૂમપ્યાના કામો સૂચવ્યા 
છે અન ેલગભગ ૪૬ ્ કા જે્ લો ખચ્ણ પણ 
ત ેપાછળ કરા્યો છે. અમદાવાદ પમવિમના 
રો. રકરી્ સોલંકીના ફંરમાંથી કરા્ેયલા 
ખચ્ણની ્કાવારી તો ૯૧ ્કા જે્ લી થવા 
જા્ય છે. તમેણ ે૮.૭૪ કરોર રૂમપ્યાના 

કામો સૂચવી દીધા છે જમેાંથી ૪.૫૯ કરોર 
રૂમપ્યાનો ખચ્ણ પણ થ્યો છે. ગાંધીનગર 
લોકસભામાં ગ્રામ્ય સમહત અનકે મવસતાર 
આવ ે છે. જમેાં લોકોન ેઉપ્યોગી કામો 
થઇ િકે છે. ભતૂકાળમાં મોદી સાથ ેતમેને 
સારૂ બનતું હો્ય ત્યાર ેછાિવાર ેઅરવાણી 
અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં વ્યા્યામ િાળા 
જવેા સામાન્ય કા્ય્ણક્મમાં પણ ઉદ્ઘા્ન 
કરવા મા્ે આવતા હતા. દિેભરના 
સાંસદો મા્ે પોતાની મસમન્યોરર્ીના 
કારણે ઉદાહરણી્ય બની િકે તેવા 
અરવાણી આજ ેમતદારો કરતા પોતાના 
અંગત રાજકી્ય વૈમનસ્યને અગ્રતા 
આપતા હો્ય તવેી નસથમત સજા્ણઇ છે. જનેો 
ભોગ મતદારો બની રહા છે. તઓે સાંસદ 
તરીકે લોકસભામાં જા્ય ત્યાર ેગજુરાતના 
કોઇ એવા પ્રશ્ો પણ ઉઠાવતા નથી જનેા 
કારણ ેરાજ્યન ેફા્યદો થઇ િકે કે કોઇ 
સમસ્યા ઉજાગર થઇ િકે. 

ગુજરાત ભાજપના નેતાઓ આ 
નસથમતથી જાણકાર છે પરતં ુઅરવાણીને 
કેવી રીત ેકહેવું ત ેપ્રશ્ છે. ગાંધીનગરના 
મતદારોન ે દિેના એવા વરરષઠ સાંસદ 
મળ્યા છે જ ેવાસતવમાં તમેના મા્ે કામના 
નથી. જો હજ ુથોરો સમ્ય આવી નસથમત 
રહેિે તો અરવાણીના રાજકી્ય મવરોધીઓ 
પક્ષ કે પક્ષ બહારથી પણ તમેના સાસંદ 
પદથેી ચાલુ ્મ્ણમાં જ રાજીનામાની 
માગણી ઉઠાવ ેત ેમદવસો દરૂ નથી.

પંચાયતોમાં માનીતાન.ે..
િુક્વાર ે પ્રદિે પ્રભારીની ઉપનસથમતમાં 
્યોજા્યલેી મહાપામલકાના નતેા નક્ી 
કરવાની બેઠકમાં પણ તેઓ ધરાર 

ગરેહાજર રહા હતા. વાઘલેના સમથ્ણકોએ 
જણાવ્યુ ં કે, એકતરફ પક્ષમાં હોદ્દેારોની 
વરણી મા્ે સેનસ લેવાની પ્રમક્્યા કરવામાં 
આવે છે બીજીતરફ પોતાના માનીતાઓને 
હોદ્ો આપવામાં આવ ેત્યાર ેસેનસનો છેદ 
ઉરારી દવેામાં આવ ેછે. બાપ ુિમનવારે 
ગાંધીનગરમાં હોવાછતાં ગાંધીનગરમાં 
્યોજા્યલેાં સનહેમમલનમાં જવાનું ્ાળ્યુ ં
હતું.  દરમમ્યાન અમદાવાદ સમહત છ 
મહાપામલકા મા્ે મવરોધપક્ષના નતેા 
નક્ી કરવામાં પણ કોંગે્રસમાં િમનવારે 
મોરી રાત સુધી બેઠકોનો દોર ચાલુ રહો 
હતો. અમદાવાદમાં મસમન્યર કોપપોરે્ ર 
સુરનેદ્ર બક્ષી અન ેઅતલુ પ્ેલમાંથી કોની 
પસંદગી કરવી તનેો મનણ્ણ્ય લઈ િકા્યો 
નથી. રાજકો્માં િહેર પ્રમખુ અન ેપવૂ્ણ 
સાંસદ કંુવરજી બાવમળ્યા અન ેધારાસભ્ય 
ઈનદ્રનીલ રાજ્યગરુએુ સૂચવલેાં પોતાના 
્ેકેદારોના મદુ્ ેમામલો ઘોંચમાં પડ્ો છે. 
વરોદરામાં પવૂ્ણ મવપક્ષી નતેા મચરાગ ઝવરેી 
અન ેઅમી રાવત વચે્ચ સપધા્ણ જામી છે. 
સુરતમાં મદનિે કાછરર્યા મનમચિત મના્ય 
છે જ્યાર ેજામનગરમાં અસલમ ખીલજી 
અન ેપ્રફુલબા જારેજા જ્યાર ેભાવનગરમાં 
પારૂલ મત્વદેી અથવા ભરત બુધમેલ્યા 
વચે્ચ હોર જામી છે.

સોલંકી, બોખીફરયા...
દમૈનક ભારા પર લેવામાં આવ્યા હતાં તવેી 
સવલત જાહેર જનતાન ેપણ આપવામાં 
આવે તવેી નાટ્ાતમક રજઆૂત કરવામાં 
આવી હતી. પોલીસ દ્ારા અમદાવાદ, 
વરોદરા, છો્ાઉદપેરુમાં કા્ય્ણકતા્ણઓની 
અ્કા્યત કરાઇ હતી.

ફિતિયોથરેાપીની ગેરકાયદ ેપ્રકે્ક્ટસ કરતાં તતવો પર તનયંત્રણ રાખવા ‘કાઉકનસલ’ જ નથી !

હેમંત જોષી > અમદાવાદ
hemant.joshi1@timesgroup.com-- ગજુરાતમાં રફમઝ્યોથરેાપીનો 
અભ્યાસ ક્યપો હો્ય તવેા મવદ્ાથીથીઓ 
જ પ્રાઇવે્  પ્રનેક્સ કરી િકે છે. પરતંુ 
છેલલા કે્ લા્ય સમ્યથી જેઓએ 
રફમઝ્યોથરેાપીનો અભ્યાસ જ ક્યપો નથી 
માત્ કોઇ રફમઝ્યોથરેાપી નકલમનકમાં 
થોરા સમ્ય કામ ક્યુું હો્ય તવેા અસંખ્ય 
લોકોએ ખુલલેઆમ પ્રનેક્સ િરૂ કરી 
દીધી છે. આવા ગરેકા્યદ ેપ્રનેક્સ કરતાં 
લોકોન ે અ્કાવી િકા્ય તવેી કોઇ 
વ્યવસથા ઉપલબધ નથી. માત્ ગરેકા્યદે 
પ્રનેક્સ જ નહીં પરતં ુખાનગી અને 
સરકારી કોલેજોનું મોમન્રરગં થઇ િકે 
તવેી પણ કોઇ વ્યવસથા નથી તનેું કારણ 
માત્ એક જ છે કે રાજ્યમાં હજ ુસુધી 
રફમઝ્યોથરેાપી કાઉનનસલની કોઇ રચના 
જ કરવામાં આવી નથી. 

મેરરકલ, રેન્લ, હોમમ્યોપેથી, 
આ્યવુવેદ, ફામ્ણસી સમહતના મરેરકલ 
અન ેપરેા મરેરકલ કોલેજોનું મોમન્રરંગ 
કરવા મા્ે કાઉનનસલની રચના કરાઈ 
છે. કોલેજન ેમંજરૂી આપવાથી લઇને 
તનેું મન્યમન કરવા સુધીની તમામ 
કામગીરી કાઉનનસલ મારફત ે કરા્ય 
છે. ગજુરાતમાં હાલ ૫૧ સવમનભ્ણર 
અન ે૫ સરકારી રફમઝ્યોથરેાપી કોલેજ 
અનસતતવમાં છે. પરતં ુ તનેું મન્યમન 
અન ે મન્ંયત્ણ કરવા મા્ે કોઇ તંત્ 
જ નથી. સૂત્ો કહે છે સવમનભ્ણર 
રફમઝ્યોથરેાપીની ફી સરકાર એ્લે કે 
ફી કમમ્ી દ્ારા મનધા્ણરીત કરાઈ છે. 
આ ફી કરતા અનકેગણી વધાર ે ફી 
સંચાલકો મવદ્ાથીથીઓ પાસેથી ઉઘરાવી 
રહા છે. જો કોઇ મવદ્ાથીથી કે વાલી ફી 
ભરવાની આનાકાની કર ેતો એરમમિન 
રદ કરવાથી લઇન ે અનકે પ્રકારે 
હેરાનગમત કરાતી હો્ય છે. મરેરકલ 
કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં મવદ્ાથીથીઓને 
કોઇ મશુકેલી નરે  અન ેસથામનક તંત્ 
ફરર્યાદ સાંભળતું ન હો્ય તો સીધી 
કાઉનનસલની ફરર્યાદ કરી િકાતી 

હો્ય છે. રફમઝ્યોથેરાપીમાં આવી 
કોઇ વ્યવસથા જ ન હોવાથી મવદ્ાથીથી-
વાલીઓની નસથમત ‘જા્ય ે તો જા્યે 
કહાં’ જવેી છે. સરકારી રફમઝ્યોથરેાપી 
કોલેજના સૂત્ો કહે છે સવમનભ્ણર કોલેજ 
સંચાલકોન ેકાઉનનસલની રચના જે્ લી 
મોરી થા્ય તમેા રસ છે. પરતં ુસરકાર 
દ્ારા પણ ઢીલાિ રાખવામાં આવતાં 
અનકે પ્રકારના પ્રશ્ો ઊભા થઇ રહા 

છે. સામાન્ય રીત ે રફમઝ્યોથરેાપીની 
રરગ્રી મેળવનારા મવદ્ાથીથીઓ જ 
પ્રાઇવે્  પ્રનેક્સ કરી િકતા હો્ય છે. 
છેલલા કે્લા્ય સમ્યથી રફમઝ્યોથરેાપી 
સેન્રમાં થોરા સમ્ય કામ કરનારા 
લોકોએ પણ પ્રાઇવે્  પ્રનેક્સ િરૂ કરી 
દીધી છે. મન્યમ પ્રમાણ ેઅધકચરું જ્ાન 
ધરાવતાં આવા તતવો રફમઝ્યોથરેાપીની 
પ્રકેર્સ કરી િકતા નથી. 

ગયુજરાતમાં ફિનઝ્ોથરેાપી કાઉનનસલના અભાવ ેહજારો નવદ્ાથીથીઓ પરશેાની 
ભોગવી રહા છે. ઓલ ગયુજરાત મેફરકોઝ પરેનેટસ એસો. દ્ારા આ મયુદ્ે 
આંદોલન ચલાવાઈ રહયું છે. શનનવાર ેનવદ્ાથીથીઓ દ્ારા સત્ાધીશોન ેઢંઢોળવા 
માટે નસનવલ હોનસ્પટલ ખાતે ધરણાં- દખેાવો ્ ોજ્ા હતા. - શલૈષૈ સોલંકી

પહડેલી કાઉકનસલમાં 
સભયોની તનમણૂકમાં 
સરકારી તવલંબ ! 
ફિનઝ્ોથરેાપી કોલજેો સાથે 
સંકળા્ેલા સત્ાવાર સૂત્ો કહે 
છે વર્વ ૨૦૧૧માં કાઉનનસલની 
રચનાનયુ ંનબલ પાસ કરી દેવા્યું 
છે. કાઉનનસલના નન્મો 
પણ તૈ્ાર થઇ ચૂક્ા છે. 
કાઉનનસલની રચના પહેલી 
વખત થતી હોવાથી  ચંૂટણી 
થઇ શકતી નથી. સરકાર 
દ્ારા જયુદા જયુદા સભ્ોની 
સીધી નનમણૂક અપા્ છે. 
હાલમાં ફિનઝ્ોથરેાપીમાં 
કોઇ રગે્યુલટેરી બોરી જ ન 
હોવાથી કોલજેો પયુરતા નશક્ષકો 
રાખે છે કે નહી ં? નશક્ષકોને 
પયુરતો પગાર મળે છે કે નહી ં? 
તેના પર કોઇ નન્ંત્ણ રહેતયું 
નથી. આ નસવા્ નવદ્ાથીથીઓ-
વાલીઓએ િફર્ાદ ક્ાં કરવી 
તે મોટી મયુશકેલી ઊભી થઇ છે. 

n 51 સ્વનનભ્વર, 5 સરકારી 
કોલજેોના મોનનટફરંગ માટે 
કોઇ તંત્ જ નથી

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- રાજ્યમાં ્ંૂક સમ્યમાં વધુ 
૧૦૭૯ મવદ્ાસહા્યકોની ભરતી કરવામાં 
આવિે. રાજ્યની ઉચ્ચ પ્રાથમમક સકરૂલોમાં 
ગજુરાતી માધ્યમના મવદ્ાસહા્યકોની 
ભરતી મા્ેની કા્ય્ણવાહી 
િરૂ થઈ ગઈ છે અને 
હાલમાં ઓનલાઇન 
અરજી કરવાની 
કા્ય્ણવાહી ચાલી રહી 
છે. જેમાં ઉમેદવારો 
૫ જાન્યુઆરી સુધી 
પોતાની અરજી ઓનલાઈન કરી િકિે. 
આ ભરતીમાં ્ે્-૨ પાસ ઉમદેવારો 
ભાગ લઈ િકિે. 

રાજ્યની ઉચ્ચ પ્રાથમમક િાળાઓમાં 
ધોરણ-૬થી ૮માં ગજુરાતી માધ્યમમાં 
મવદ્ાસહા્યકોની ૧૦૭૯ જગ્યાઓ 
ભરવા મા્ે ઓનલાઈન ફોમ્ણ ભરવાની 
કા્ય્ણવાહી િરૂ થઈ ગઈ છે. ૧૦૭૯ 
જગ્યાઓ પૈકી ગમણત-મવજ્ાનની 
૪૫૮, ભાષાઓના મવષ્યની ૩૩૪ અને 

સામામજક મવજ્ાનના મવષ્યની ૨૮૭ 
જગ્યાઓ મા્ે ૫ જાન્યઆુરી, ૨૦૧૬ 
સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી િકાિે. 
ઓનલાઈન અરજી ક્યા્ણ બાદ તનેી મપ્રન્ 
નક્ી કરલેા સવીકાર કેનદ્રો પર જમા 
કરાવવાની રહેિે. અરજી સવીકાર કેનદ્રો 

પર ૫ જાન્યઆુરી સાંજ ે૫ 
વાગ્યા સુધી સવીકારવામાં 
આવિે. કુરર્યર કે ્ પાલ 
મારફતે મોકલવામાં 
આવલેી અરજીઓ રદ 
ગણાિે. 

ઓનલાઈન અરજી 
કરતી વખત ેઉમદેવાર ેપોતાની ્ ે્-૨ની 
પરીક્ષાનો ક્માંક નાંખવાનો રહેિે. જથેી 
ઉમદેવારના પરરણામ સમહતની તમામ 
મવગતો આપોઆપ ફોમ્ણમાં ભરાઈ 
જિ.ે ૫ જાન્યઆુરીના રોજ ઓનલાઈન 
અરજીની કા્ય્ણવાહી પણૂ્ણ થ્યા બાદ 
મરેી્ ત્ૈયાર કરવામાં આવિ ે અને 
ત્યારબાદ આગામી મદવસોમાં ૧૦૭૯ 
મવદ્ાસહા્યકોની ભરતી કરવામાં 
આવિે તમે સૂત્ોએ જણાવ્યુ ંહતું.

5 જાનય.ુસુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકાશે

1079 વિદ્ાસહાયકોની 
જગયા ભરિાની પ્રરકયા શરૂ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- ગજુરાત સમહત સમગ્ર રાજ્યની જદુી 
જદુી ્યમુનવમસ્્ણ ીઓ અન ેતનેી સાથે જોરા્યલેી 
કોલેજોમાં પ્રોફેસર બનવા  મા્ે ્યજુીસી દ્ારા ને્  
લેવામાં આવતી હો્ય છે. આવતીકાલે  સમગ્ર 
દિેમાં એકસાથે ૮૩ જે્ લા મવષ્યો મા્ે ને્ ની 
પરીક્ષા લેવાિે. સમગ્ર દિેમાંથી અંદાજ ેસારા 
સાત લાખ મવદ્ાથીથીઓ આ પરીક્ષામાં ઉપનસથત 
રહે તવેી િક્યતા છે. ગજુરાતમાંથી અંદાજ ે૧૫ 
હજારથી વધ ુમવદ્ાથીથીઓ ને્ ની પરીક્ષા આપિ.ે 

દેિની જુદી જુદી ગ્રાન્ેર અને સરકારી 
કોલેજોમાં આમસસ્ન્ પ્રોફેસર, જમુન્યર રરસચ્ણ 
ફેલોિીપ મેળવવા ઇરછતાં મવદ્ાથીથીઓએ 
ફરમજ્યાત ને્  એ્લે કે નિેનલ એમલમજમબમલ્ી 
્ેસ્ આપવી પરે છે. સેનટ્લ બોર્ડ દ્ારા આ 
પરીક્ષા લેવાતી હો્ય છે. આવતીકાલે દિેના 
૮૮ જે્ લા કેનદ્રો પરથી ને્  લેવાિે. રાજ્યમાં 

અમદાવાદ ઉપરાંત વરોદરા,રાજકો્, સરુત 
અન ેભજૂમાં પણ સેન્રો આપવામાં આવ્યા 
છે. ને્ ની પરીક્ષા કુલ ત્ણ સેિનમાં લેવામાં 
આવતી હો્ય છે.  અગાઉ ૭૯ જે્ લા અલગ 
અલગ મવષ્યો મા્ે ને્  લેવામાં આવતી હતી. 
પરતં ુહવ ેચાર નવા મવષ્યો દાખલ કરવામાં 
આવતાં કુલ ૮૩ મવષ્યો મા્ે ને્  લેવાિે. 
ને્ ની પરીક્ષા કુલ ૩૫૦ માક્કસની હો્ય છે. 
જમેાં પ્રથમ સેિન અન ેબીજા સેિનની પરીક્ષા 
૧૦૦-૧૦૦ માક્કસ અન ેત્ીજું સેિન ૧૫૦ 
માક્કસ મા્ે હો્ય છે. સવાર ે૯-૩૦થી સાંજ 
૪-૩૦ સુધી આ પરીક્ષા લેવાિે. ને્ ની પરીક્ષા 
અગાઉ ્યજુીસી દ્ારા લેવામાં આવતી હતી. 
પરતં ુછેલલા બે વષ્ણથી સેનટ્લ બોર્ડન ેપરીક્ષાની 
જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. મવદ્ાથીથીઓએ 
રાજ્યમાં પ્રોફેસર બનવું હો્ય તો સલે્ અને 
કોઇપણ રાજ્યમાં પ્રોફેસર મા્ે લા્યક બનવું 
હો્ય તો ને્ ની પરીક્ષા આપવી પરે છે.  

પ્રોિેસર બનવા આજે સાત 
લાખ ઉમેદવારો ને્ટ આપશે

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- મરેરકલ ક્ષતેે્ કરર્યર બનાવવા ઈરછતા 
મવદ્ાથીથીઓ મા્ે કોલેજમાં પ્રવિે મળેવવાથી માંરી 
મવષ્ય પસંદગી સમહતના અનકે પ્રશ્ો સામ ેઆવતા 
હો્ય છે. આવા મવદ્ાથીથીઓ મા્ે િાહીબાગ નસથત 
સરદાર પ્ેલ ઓરર્ોરર્યમમાં બે મદવસી્ય ‘કેરર્યર 
ઈન મરેરમસન’ કોનફરનસનું આ્યોજન કરા્યું હતું 
જમેાં ૯૦૦થી વધાર ેબા્યોલોજીના મવદ્ાથીથીઓ 
હાજર રહા હતાં.

આિીવા્ણદ એજ્યકેુિન ટ્સ્ દ્ારા આ્યોમજત 
કોનફરનસમાં ઉપનસથત મિક્ષણમંત્ી ભુપેનદ્રમસંહ 
ચરુાસમાએ જણાવ્યુ ંહતું કે, આજ ેપણ મા-બાપ 
તમેનું બાળક રૉક્ર, એનનજમન્યર કે કોઈ અન્ય 

વ્યવસા્યમાં જિે ત ેનક્ી કર ેછે. મિક્ષણમંત્ીએ 
એવા મા-બાપને બાળકને બ્ાનચ પસંદ કરવા 
દબાણ ન કરવા મવનંતી કરી હતી. કોનફરનસનો 
હેતુ સપષ્ કરતા ટ્સ્ના પ્રેમસરન્ આર.એસ.
પ્ેલે કહુ ં કે, મવદ્ાથીથીઓને કારરકદીથી ઘરવા 
સંપણૂ્ણ પારદિ્ણક મામહતી મળે અન ેમવદ્ાથીથીઓ 
ખો્ી મામહતીથી દોરવા્ય નહીં ત ેસમજાવવા 
કોનફરનસ ્યોજવામાં આવી છે. કેનસર સજ્ણન રૉ. 
જગદીિ કોઠારીએ મવદ્ાથીથીઓન ેકહંુ કે, તમારો 
ધ્ય્ેય નક્ી હિે તો જીવનમાં તકો ઘણી આવિ.ે 
કોનફરનસમાં ્ય.ુએસ.ની મપંગરી સકરૂલ અન ેહાવર્ડ 
્યુમનવમસ્ણ્ીના મવદ્ાથીથીઓએ રમેલગેટસ સાથે 
વીરર્યો કોનફરનનસંગ દ્ારા વાતા્ણલાપ ક્યપો હતો. 
એચસીજી હોનસપ્લના ત્ણ મવમવધ ઓપરિેન 
મથ્યે્રમાંથી લાઈવ સજ્ણરીનું ઓરર્ોરર્યમમાં 
જીવંત પ્રસારણ પણ કરા્યું હતું. 

બ્ાન્ચનીેે પસંદગી સંતાનોને 
જાતેજ કરિા દો: વશક્ષણમંત્રી
# બાયોલોજીના છાત્ો  માટે ‘કેરિયિ 

ઈન મરેિસિન’ કોન્ફિનિ યોજાઈ

નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ-- ઠક્રબાપાનગર ફલા્ય 
ઓવરમબ્જના ૨૨.૮૩ કરોરના કામમાં 
અનકે  ગરેરીમત આચરવામાં આવી 
હોવાનો પદા્ણફાિ ઓરર્ રરપો ્્ડમાં થ્યો છે.

જેએન્યુઆરએમ પ્રોજેક્ અંતગ્ણત 
નારોલ-નરોરા હાઇવ ેઉપર બીઆર્ીએસને 
નરતરરૂપ એવા લગભગ તમામ જંકિન 
ઉપર ફલા્ય ઓવર બનાવા્યા છે. તમેાં 
ઠક્રબાપાનગર જંકિન ઉપર પણ ફલા્ય 
ઓવર બનાવવા મા્ે મ્યમુન. ઇજનરે 
ખાતાએ જ ે ્ેનરર ત્ૈયાર કરાવી બહાર 
પાર્ંુય તમેાં રણજીત કનસટ્કિન કંપનીનું 
૪.૩૪ ્કા ઊંચા ભાવનું ૨૬.૧૦ કરોરનું 
્ેનરર મંજરૂ કરી દીધું હતું અન ેતનેા આધારે 
૨૯.૭૦ કરોરનો નવો અંદાજ મ્યમુન. િાસક 
ભાજપ ેમંજરૂ કરી આપ્યો હતો. ત્યારબાદ 

કોઇ કારણસર ્ેનરર રદ કરી દવેા્ંુય કે 
કોનટ્ાક્ર ેના પારી તવેી કોઇ જ જાહેરાત 
ક્યા્ણ વગર મ્યમુન. સત્ાધીિોએ નવું ્ેનરર 
બહાર પારી દીધું હતું. એ્લુ જ નમહ નવા 
્ેનરરમાં ક્યા એસઓઆરના ભાવ ધ્યાને 
લેવા્યા છે તનેી પણ સપષ્તા કરાઈ નથી. 
મ્યમુન. સત્ાધીિોએ નવસેરથી ૧૭.૪૪ 
કરોરનો અંદાજ બનાવી ્ ેનરર બહાર પાર્યું 
તો પણ ૩૦.૪૪ ્ કા ઊંચ ુ૨૨.૮૩ કરોરનું 
્ેનરર લોએસ્ ્ેનરર તરીકે આવ્યું અને 
તને ેિાસક ભાજપ દ્ારા મંજરૂ કરી દવેા્ંુય 
હતું. ત્યારબાદ પ્રોજકે્ની કામગીરી િરૂ 
થઇ તમેાં પણ કોઇ મહસાબ રકતાબ મળતો 
નથી. સ્ીલ મસમને્ના ભાવવધારો ચકૂવવા 
મા્ેના મન્યમોન ેઘોળીન ેપી ગ્ેયલાં ઇજનરે 
ખાતાએ આંખો મીચંીન ેજ સહીઓ કરી 
હોવાનું ઓરર્ રરપો ્્ડ ઉપરથી પરૂવાર 
થા્ય છે. આરએમસીમાં કે્લો મસમને્ 

વપરા્યો તનેા મબલો જ રજ ૂકરા્યા નહોતા 
અન ેઉપરથી મસમને્ ખરીદીનો ભાવ ધ્યાને 
લેવાન ેબદલે અન્ય પ્રોજકે્માં જ ેભાવ 
ગણવામાં આવ્યો હતો ત ેજ ધ્યાન ેલીધો 
હોવાનું જણાવી ગણતરી કરી નાખી હતી.

ગંભીર બાબત એ છે કે, ફલા્ય 
ઓવરમબ્જના ્ેનરરની િરત મુજબ, 
પ્રાથમમક કોનટ્ાક્ પ્રાઇઝ ૨૨.૮૩ કરોરના 
૦.૨૫ ્કા લેખે દર સપતાહે મલકમવરે્ેર 
રેમમેજસ વસૂલ કરવાના હતા. આ ગણતરી 
મજુબ કોનટ્ાક્ર પાસેથી ૫૭.૨૬ લાખ 
પનેલ્ી પે્ ે વસૂલ કરવાના હતા. પરતંુ 
ભાજપ ેકોનટ્ાક્ર સામ ેકોઇ કા્ય્ણવાહી નમહ 
કરવા મન બનાવ્યુ ંહતું, પરતં ુકમમિનર 
અક્ર રહેતાં છેવ્ે ૫૦.૨૬ લાખ રૂમપ્યા જ 
પનેલ્ી પે્ ે વસૂલ કરા્યા છે. બાકીના સાત 
લાખ કોના મખસસામાં કે ફંરમાં ગ્યાં તનેી 
તપાસ થઇ નથી.
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