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આઈઅાઈટી ગાંધીનગર 
પપેરલસે બનશે
અમદાવાદ: ઇન્ડિયન ઇન્્ટિટ્યૂટિ 
ઑફ ટેિકનનોલનોજી (ગાંધીનગર) 
પનોતાની તમામ પ્નોસેસન ેસનોફટિવરે 
દ્ારા સાંકળનારી પ્થમ આઈઆઈટિી 
બનવા જઈ રહી છે. વવદ્ાથીથીઓના 
પલસેમે્ટિથી માંડિીન ેફેકલટિીની 
રરક્રુટિમે્ટિ સુધીની તમામ પ્વક્યાઓ 
આ સનોફટિવેરની મદદથી પપેરવક્ક 
વવના કરી શકાશ.ે આઈઆઈટિી 
ગાંધીનગરની ઑરફસન ેપપેરલસે 
બનાવનારું સનોફટિવેર ઇન્્ટિટ્યૂટિ 
મેનજેમે્ટિ વસ્ટિમ (આઈએમએસ) 
૩૧ જુલાઈના રનોજ આઈઆઈટિી 
ગાંધીનગરના ચેરમેન બલદવે રાજના 
હ્તે લનો્ચ કરાયું હતું. આ વસ્ટિમન ે
કારણે ઇન્્ટિટ્યૂટિના કમ્મચારીઓ 
તથા વવદ્ાથીથીઓનનો સમય અન ેશનકત 
બચી શકશ.ે વવદ્ાથીથીઓન ેજુદી જુદી 
ઑરફસનો વવવિટિ કરવી પડિશ ેનવહ. 
આ પ્સંગે આઈઆઈટિી ગાંધીનગરના 
રડિરકેટિર પ્નોફેસર સુધીર જૈન ેજણાવયુ ં
હતું કે, “એકેડેિવમકસ, એકાઉ્ટિ, 
ફાઈના્સ, રરસચ્મ અન ેડેિવલપમે્ટિ, 
વવદ્ાથીથીઓનું પલસેમે્ટિ, ફેકલટિીની 
રરક્રુટિમે્ટિ સવહતની પ્વક્યાઓ આ 
સનોફટિવરેની મદદથી કરી શકાશ.ે” 
આ સનોફટિવેરની મદદથી સં્થાનનો 
તમામ ડેિટિા  રડિવજટિલ ફનોમમેટિમાં 
ઉપલબધ બની શકશ.ે 

યનુન.ના આનસસટનટ 
રનજસટ્ારની સવવૈચ્છિક નનવૃનતિ
અમદાવાદ: ગુજરાત યવુનવવસ્મટિીમાં 
આવસ. રવજ્ટ્ાર તરીકે ફરજ 
બજાવતા માતાપ્સાદ પાંડેિએ ્ વનૈ્છક 
વનવૃવતિ લીધી હનોવાનું જાણવા મળે 
છે. તઓે યવુનવવસ્મટિીમાં એકેડેિવમક 
વવભાગમાં કામ કરતા હતા. પાંડેિએ 
યવુનવવસ્મટિી સમક્ષ ત્રણ-ચાર માસ 
પહેલા જ વીઆરએસ લવેા માટેિની 
અરજી કરી દીધી હતી. જોકે અતયાર 
સુધી તમેનું વીઆરએસ મંજયૂર 
કરાયું ન હતું. જોકે અંત ેતમેનું 
વીઆરએસ મંજયૂર કરાતા શકુ્વારે 
ફરજ પર તમેનનો અંવતમ વદવસ હતનો. 
ગુજરાત યવુનવવસ્મટિીમાં યનોજાતી 
ચયૂંટિણી દરવમયાન થતી દાદાગીરીનનો 
તેઓ ભનોગ બ્યા હતા.આમ 
વવદ્ાથીથીનતેાઓની લખુ્ાગીરીથી 
કંટિાળી તમેણે ્ વૈન્છક વનવૃવતિ 
લવેાનું નક્ી કરી દીધું હતું. તમેણે 
્વનૈ્છક વનવૃવતિ માટેિ અરજી કરી 
હતી, જેન ેમંજયૂર ર્ાઈ હતી.

અરાઉન્ડ ધ િસટી
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 ચાર્ટર્ટ એકાઉનરનર 
બનવા મારે લેવાતી ઈનરરમીડરએર 
(આઈપીસીસી)નું પડરણામ જાહેર 
કરવામાં આવ્ું છે. જમેાં અમદાવાદ 
સેનરરનું ૧૧.૧૭ રકા પડરણામ આવ્ું 
હોવાનું જાણવા મળે છે. સમગ્ર દશેના 
રોપ-૫૦માં અમદાવાદ સેનરરના ૭ 
વવદ્ારીથીઓનો સમાવશે ર્ો છે. જમેાં 
સપન શાહ સમગ્ર દશેમાં ચોરા ક્રમ 
સારે અમદાવાદ સેનરરમાં પ્રરમ ક્રમે 
રહ્ો છે. આઈપીસીસીનું અમદાવાદ 
સેનરરનું પડરણામ સમગ્ર દશે કરતા 
પણ ઊચું રહંુ્ છે. સમગ્ર દશેનું 
આઈપીસીસીનું પડરણામ ૮.૪૭ રકા 
આવ્ું છે.

પ્રાપત માવહતી અનસુાર મ ેમાસમાં 
આઈપીસીસીની પરીક્ા લેવાઈ હતી. 
જમેાં સમગ્ર દશેમાંરી બંન ેગ્રરૂપના મળી 
૫૮ હજારરી વધ ુવવદ્ારીથીઓ ઉપસ્રત 
રહ્ા હતા. જમેાંરી ૪૯૨૭ વવદ્ારીથીઓ 
જ પાસ ર્ા છે. આમ સમગ્ર દશેનું 
આઈપીસીસીનું પડરણામ ૮.૪૭ રકા 

જેરલું આવ્ુ ં છે. જ્ારે ગ્રરૂપ વનનું 
પડરણામ ૧૩.૬૩ રકા અન ેગ્રરૂપ રુનું 
પડરણામ ૧૩.૭૯ રકા આવ્ું છે. જનેી 
સરખામણીમાં અમદાવાદ સેનરરનું બંન ે
ગ્રરૂપનુ ંપડરણામ ૧૧.૧૭ રકા આવ્ું છે. 

અમદાવાદ સેનરર દ્ારા મોક 
રે્રનું આ્ોજન કરા્ુવંા હતું. જમેાં 
આઈપીસીસીનું પડરણામ ઊચું આવ્ુ ં
હતું. મોક રે્રમાં બંન ેગ્રરૂપના ૧૧૩ 
વવદ્ારીથીઓ ઉપસ્રત રહ્ા હતા. 
જમેાંરી ૨૩ વવદ્ારીથીઓ પાસ ર્ા 
હતા. આમ મોક રે્ રનું ૨૦.૩૫ 
રકા પડરણામ આવ્ુ ં છે. જોકે 
ખરખેર આઈપીસીસીની પરીક્ામાં 
અમદાવાદ સેનરરનું ૧૧.૧૭ રકા 
પડરણામ આવ્ુ ંછે. 

આઈપીસીસીની નવેમબરમાં 
લેવામાં આવેલી પરીક્ા 
કરતા મ ેમાસમાં લેવામાં 
આવલેી પરીક્ાનું પડરણામ 
ઊચું આવ્ું છે. નવમેબર 
માસમાં અમદાવાદ 
સેનરરનું આઈપીસીસીનુ ં
૬.૨૦ રકા પડરણામ 
આવ્ું હતું. જનેી સામ ેમે 
માસનું ૧૧.૧૭ રકા જરેલંુ 
વધ ુપડરણામ આવ્ંુ છે. 

અમદાવાદ સેનરરમાં પ્રરમ ક્રમ ેઅને 
સમગ્ર દશેમાં ચોરા ક્રમ ેઆવનાર સપન 
ભરતભાઈ શાહે હાલમાં આર.જે. 
વતબે્વાલ કોલેજમાં અભ્ાસ કર ેછે. તે 
પહેલારી જ સીએ બનવા માંગતો હોઈ 
તણે ેતનેી તૈ્ ારીઓ શરૂ કરી દીધી હતી. 
તનેા પડરવારમાં કોઈ સીએ ન હોવા 
છતાં તને ેસીએ બનવું હોઈ રોજના ૧૦ 
કલાક જરેલંુ વાંચન કરતો હતો. 

IPCCમાં અમદાવાદ કેન્દ્ર 11.17 
ટકા પરિણામ સાથે દેશમાં મોખિે

અમદાવાદ સેનટરનું પરરણામશહેરના ટોપ-૫૦માં િવદ્ારીથી

ગ્રૂપ  કુલ નવદ્ાર થ્ી  પાસ િાપાસ ્ટકા
બંન ેગ્યૂપ  ૧૭૯૦  ૨૦૦ ૧૫૯૦ ૧૧.૧૭
ગ્યૂપ વન  ૧૩૪૯  ૧૦૬ ૧૨૪૩ ૭.૮૬
ગ્યૂપ ટુિ  ૧૬૭૩  ૨૯૧ ૧૩૮૨ ૧૭.૩૯
કરુલ  ૪૮૧૨  ૫૯૭ ૪૨૧૫ -

િામ  રેનક માક્ક
સપન શાહ  ૪ ૫૫૦
અગમ દલાલ  ૩૩ ૫૧૦
સાથ્મક ગનોયલ  ૩૫ ૫૦૮
ઊવવ્મ શાહ  ૩૭ ૫૦૬
ઈશાન શાહ  ૪૯ ૪૯૪
સાથ્મક ગુપતા  ૪૯ ૪૯૪
શનોભીત ડિાગા  ૪૯ ૪૯૪

અમદાવાદ શહેર પનોલીસના મવહલા સુરક્ષા જાગૃવત અવભયાન અંતગત્મ શહેરની એચ.એલ. કનોલજેમાં વવદ્ાવથ્મનીઓન ેસેલફ રડિફે્સની તાલીમ 
અપાઈ હતી જેમાં ્ાસ કરીન ેઈમરજ્સીમાં પનોલીસની મદદ કેવી રીત ેમેળવી શકાય ત ેવવશ ેસચનોટિ માવહતી પયૂરી પડિાઈ હતી.તસવીર પંકજ શકુલ

 સાવચતેીમાં સુરક્ા
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 રાજ્માં આવલેી મડેરકલ-
પરેામડેરકલ વવદ્ાશાખામાં 
પ્રવશે મારે હાર ધરા્લેી 
કા ્્યવાહી અંતગ્યત શુક્રવારે 
૧૨૫૪ જરેલા વવદ્ારીથીઓને 
પ્રવશે ફાળવા્ો હતો. આ સારે 
મડેરકલની માત્ર ચાર બેઠકને 
બાદ કરતા તમામ બેઠકો 
ભરાઈ ગઈ છે. શુક્રવારની 
પ્રવશે કા ્્યવાહી બાદ મડેરકલ-
પરેામડેરકલની ૩૬૪૮ બેઠકો 
ખાલી પરી છે. જમેાં સૌરી વધુ 
ડફવિ્ોરરેાપીની બેઠકો ખાલી 
પરી છે. ખાલી બેઠકો પર પ્રવશે 
મારેની કા ્્યવાહી ૧૨ ઓગ્ર 
સુધી ચાલુ રહેશે.

એરવમશન કવમરી દ્ારા 
મેડરકલ-પેરામેડરકલમાં પ્રવેશ 
મારે ૨૭ જલુાઈરી રૂબરૂ કાઉનસેવલંગ હાર 
ધ્ુું હતું. આ કા ્્યવાહી ૧૨ ઓગ્ર સુધી 
ચાલુ રહેશે. શુક્રવાર ે હાર ધરા્ેલી પ્રવશે 

કા ્્યવાહી અંતગ્યત ૧૨૫૪ વવદ્ારીથીઓને 
પ્રવશે ફાળવા્ો હતો. જમેાં મડેરકલમાં ૪૧૫ 
અન ે રેનરલમાં ૪૪૩ વવદ્ારીથીઓએ પ્રવશે 

લીધો હતો. શુક્રવારની પ્રવશે 
કા ્્યવાહીના અંત ેમડેરકલમાં માત્ર 
ચાર જ બેઠકો ખાલી રહી છે. પાંચ 
વદવસની પ્રવશે કા ્્યવાહીના અંતે 
મડેરકલ-પરેામડેરકલની ૪૬૮૯ 
બેઠકો પર વવદ્ારીથીઓન ેપ્રવશે 
ફાળવી દવેા્ો છે. શુક્રવાર ે૧૨૫૪ 
વવદ્ારીથીઓન ે પ્રવશે ફાળવા્ા 
બાદ મેડરકલ-પેરામેડરકલની 
૩૬૪૮ બેઠકો ખાલી રહી 
છે. જનેી પર હવ ે પ્રવશે મારે 
શવનવાર ેગજુરાત બોર્ટ ઓપન 
કેરેગરીના મડેરર નંબર ૩૩૦૧રી 
૫૦૦૦ મડેરર નંબર સુધીના 
વવદ્ારીથીઓને બોલાવા્ા છે. 
જ્ાર ેગજુરાત બોર્ટ એસઈબીસી 
કેરેગરીમાં મડેરર નંબર ૭૮૦રી 

૧૨૮૮ સુધીના વવદ્ારીથીઓન ેબોલાવા્ા છે. 
પ્રવશે કા ્્યવાહીના અંત ે સૌરી વધ ુ બેઠકો 
ડફવિ્ોરેરાપી અન ેનવસુંગમાં ખાલી પરી છે.

પાંચ દદવસમાં મેરિકલ પેક 
માત્ર ચાિ બેઠકો ખાલી િહી

કુલ કેટલી 
બઠેકો ખાલી
નવદ્ાશાખા બઠેકો
મેરડિકલ ૪
ડેિ્ટિલ ૩૦૨
રફવિયનોથરેાપી ૧૨૭૩
આયુ્મવેદ ૧૮
હનોવમયનોપથેી ૬૯૭
નવસિંગ ૧૨૧૮
ઓથથોરટિકસ ૭
ઓપટિનોમેટ્ી ૯૦
નચેરનોપથેી ૨૦
ઓરડિયનોલનોજી ૧૯
કરુલ  ૩૬૪૮

આજ ેસાયનસની પરૂક 
પરીક્ાનંુ પરરણામ
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 ગજુરાત માધ્વમક અન ે
ઉચ્ચતર માધ્વમક વશક્ણ બોર્ટ 
દ્ારા માચ્ય માસમાં લેવામાં આવલેી 
સા્નસ સેમે્ રર પરીક્ામાં ગમે 
તરેલા વવષ્માં નાપાસ ર્લેા 
વવદ્ારીથીન ે વધ ુ એક તક મળી રહે 
ત ે મારે જલુાઈમાં પરૂરક પરીક્ાનું 
આ્ોજન કરવામાં આવ્ુ ં હતું. 
પરૂરક પરીક્ા મારે સમગ્ર રાજ્માંરી 
સા્નસના ૩૦ હજાર જરેલા 
વવદ્ારીથીઓ નોંધા્ા હતા. ૮ 
જલુાઈરી ૧૦ જલુાઈ દરવમ્ાન બોર્ટ 
દ્ારા સા્નસની પરૂરક પરીક્ા લેવામાં 
આવી હતી. પરૂરક પરીક્ા પરૂણ્ય રતાંની 
સારે જ બોર્ટ દ્ારા પડરણામ તૈ્ ાર 
કરવાની કામગીરી શરૂ કરી દવેામાં 
આવી હતી. સા્નસનું પડરણામ 
તૈ્ ાર રઈ જતાં હવ ે બોર્ટ દ્ારા 
શવનવાર ેસા્નસનુ ંપડરણામ જાહેર 
કરવામાં આવશે. ્કકૂલોએ વજલલા 
કક્ાના વવતરણ કેનદ્ો પરરી ૧૧રી 
૪ વાગ્ા દરવમ્ાન પરૂરક પરીક્ાનું 
પડરણામ મળેવી લેવાનું રહેશે. 
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 ગજુરાત ્વુનવવસ્યરી સંલગન સા્નસ 
કોલેજોમાં પ્રવશે મારે હાલમાં ડરશફવલંગની કા ્્યવાહી 
ચાલે છે, જમેાં એક કોલેજના ‘માણસો’ પ્રવશે કા ્્યવાહી 
્ોજા્ છે ત્ાં પહોંચી ગ્ા હતા અન ેવવદ્ારીથીઓને 
તમેની કોલેજમાં પ્રવશે મારે પ્રલોભન આપતા હોઈ 
વવદ્ારીથી નતેાઓએ ભાર ે હોબાળો મચાવ્ો હતો. 
તમેણ ેઆ મદુ્ ેગજુરાત ્ુવનવવસ્યરીના કુલપવતનુ ંપણ 
ધ્ાન દો્ુ્ય હતું. જનેા પગલે કોલેજના પ્રચાર મારે 
આવલેા લોકોન ેત્ાંરી હાંકી કાઢવામાં આવ્ા હતા. 

ગજુરાત ્ વુનવવસ્યરી સંલગન સા્નસ કોલેજોમાં પ્રવશે 
કા ્્યવાહી હાર ધરવામાં આવી હતી. આ કા ્્યવાહી પરૂણ્ય 
ર્ા બાદ હાલમાં સા્નસ કોલેજોમાં ડરશફવલંગની 
કા ્્યવાહી ચાલી રહી છે. દરવમ્ાન ગજુરાત ્ વુનવવસ્યરી 
દ્ારા આઠ જરેલી નવી સા્નસ કોલેજોન ેમંજરૂરી આપી 
હોઈ ડરશફવલંગમાં આ કોલેજોમાં પણ વવદ્ારીથીઓને 
પ્રવશે મારેની કા ્્યવાહી હાર ધરવામાં આવી રહી છે. 

દરવમ્ાન એરવમશન કવમરી દ્ારા આઈએએસ ટે્વનંગ 

સેનરર પરરી પ્રવશેની કા ્્યવાહી કરવામાં આવ ેછે. જમેાં 
ડરશફવલંગની કા ્્યવાહી ચાલી રહી હતી ત્ાર ે નવી 
મંજરૂર ર્લેી એલ.જ.ે સા્નસ કોલેજોના કેરલાક લોકો 
એરવમશન કવમરીની કચરેી ખાત ેઆવી પહોંચ્ા હતા. 
જ્ાં આવીન ેતમેણ ેત્ાં ઉપસ્રત વવદ્ારીથીઓન ેતમેની 
કોલેજમાં પ્રવશે લેવા મારે લાલચ આપવાની શરૂઆત 
કરી હતી. તઓે વવદ્ારીથીઓન ેતમેની કોલેજમાં પ્રવશે 
લેવા મારે સમજાવતા હતા અન ેતનેા મારે ફીમાં ૨૦ 
રકા ડર્કાઉનર આપવાની પણ લાલચ આપી રહ્ા હતા. 

કોલેજના લોકો વવદ્ારીથીઓન ે પ્રવેશ મારે લાલચ 
આપતા હોવાની એનએસ્આુઈના વવદ્ારીથી નતેાઓને 
ખબર પરતા તઓે તાતકાલીક એરવમશન કવમરી ખાત ેદોરી 
ગ્ા હતા અન ેત્ાં જઈન ેતમેણ ેભાર ેહોબાળો મચાવ્ો 
હતો. કોલેજ આ રીત ેપ્રચાર કરી શકે નહી ંતમે જણાવી 
વવદ્ારીથી નતેાઓએ હોબાળો મચાવ્ા બાદ તઓે આ 
મદેુ્ રજરૂઆત કરવા મારે કુલપવત પાસે પણ ગ્ા હોવાનું 
જાણવા મળે છે. જ્ાં કુલપવત સમક્ તમેણ ેરજરૂઆત ક્ા્ય 
બાદ કુલપવતએ એરવમશન કવમરીના વપ્રમાઈસીસમાંરી 
કોલેજોના માણસોન ેબહાર કઢાવી પ્રલોભન આપવાનું 
બંધ કરાવ્ું હતું. નવી કોલેજોન ેમંજરૂરી મળ્ા બાદ તમેનું 
પ્રરમ વષ્ય હોઈ વવદ્ારીથીઓ મારે ભાર ેખેંચતાણ રઈ છે, 
જનેા પગલે કોલેજના ‘માણસો’ વવદ્ારીથીઓન ેલાલચ 
આપવા મારે દોરી આવ્ા હોવાનું સરૂત્રોએ જણાવ્ું હતું.

નવી મંજૂિ થયેલી કોલેજના ‘માણસો’એ 
દવદ્ાથીથીઓને પ્રલોભન આપતા હોબાળો
n યવુન.માં એડિવમશન કવમટિી ્ ાતે 

સાય્સની રરશફવલંગમાં હલલા બાદ 
આવા તતવનોન ેહાંકી કઢાયા

સકકૂલ દ્ારા ૩ર્ ૮ ઓગસ્ટ દરનમયાિ ‘નમસાઈલ મેિ વ્ક’િ્ ઉજવણ્ કરાશેકલામન ેસલામ

િવગુજરાત સમય > અમદાવાદ

એસ.જી. હાઈવ ેપર આવલેી 
કોસમોસ કેસલ ઈનરરનશેનલ ્કકૂલ 
દ્ારા એ.પી.જ.ે કલામન ે શ્રધધાંજવલ 
આપવા મારે સપતાહનો અનોખા 
કા ્્યક્રમનું આ્ોજન કરવામાં 
આવ્ું છે. જમેાં સપતાહ દરવમ્ાન 
વવદ્ારીથીઓ કલામ વવશે જાણશે અને 
તને ે લઈન ે વવવવધ અસ્રવવરી પણ 
કરશે. ૩ ઓગ્રરી ૮ ઓગ્રના આ 
સપતાહન ે વમસાઈલ મને વીક તરીકે 
નામ આપવામાં આવ્ું છે. આ ઉપરાંત 
ધોરણ-૯રી ૧૨ના વવદ્ારીથીઓનું 
વમસાઈલ મને સેલ પણ બનાવવામાં 
આવશે. જ ેસપતાહ દરવમ્ાન કલામ 
વવશેની જાણકારી અન્ લોકો સુધી 
પહોંચારશે.

કોસમોસ કેસલ ઈનરરનશેનલ ્કકૂલ 
દ્ારા વમસાઈલ મને એ.પી.જ.ે અબદલુ 
કલામને શ્રધધાજંવલ આપવા મારે ૩ 
ઓગ્રરી લઈને ૮ ઓગ્ર સુધી 

અબદલુ કલામ વીકની ઉજવણી કરશે. 
જમેાં દરકે ્ લાસના વવદ્ારીથીઓ અબદલુ 
કલામને સંલગન હો્ તેવી વવવવધ 
એસ્રવવરી કરશે. કલામ ેએક વખત કહંુ્ 
હતું કે, મારું મૃત્ુ રા્ તો ત ેવદવસે રજા 
જાહેર ન કરતા પણ વધ ુકામ કરજો. આ 
સ્પરીર સાર ેજ કોસમોસ ઈનરરનશેનલ 
્કકૂલ દ્ારા ‘વમસાઈલ મેન વીક’ની 
ઉજવણી કરવામાં આવશે. જમેાં 
્કકૂલના વવદ્ારીથી-વાલીઓ 
ઉપરાંત અન્ લોકો પણ 
ભાગ લઈ શકશે. 

આ કા્્યક્રમ 
અંતગ્યત ્કકૂલના 
્લાસ રીચર, 
સબજે્ર રીચર 
અન ેએડકરવવરી રીચર 
દ્ારા જુદીજુદી એસ્રવવરી 
ડરિાઈન કરવામા ં આવી 
છે. સા્નસના લે્ચરમાં 
સા્નસ રીચર દ્ારા અબદલુ 
કલામના રસપ્રદ પ્રોજે્ર 

વવશે ચચા્ય કરશે અને વવદ્ારીથીઓને 
પીપીરી દ્ારા તનેી સમજણ આપવામાં 
આવશે. જ્ારે આર્ટના ્રુરનર આ 
વીક દરવમ્ાન અબદુલ કલામના 
વવવવધ ્કેચ તૈ્ ાર કરશે. વલરરચેરના 
વવદ્ારીથીઓ એ.પી.જે. કલામ વવશે 
રસપ્રદ આડર્ટકલ અન ેબલોગ લખશે. 
જમેાંરી સૌરી સારો આડર્ટકલ ્કકૂલની 
વેબસાઈર, બલોગ તરા સ્વરર પર 

પણ મકુવાનુ ંઆ્ોજન કરા્ંુ છે. 
ડ્ામાના લે્ચરમાં પાલા્યમનેરની 
કામગીરીની ભજવણી 

વવદ્ારીથીઓ દ્ારા કરવામાં 
આવશે. વહનદીના 
્ લ ા સ મ ા ં 
વ વ દ્ ા ર ી થી ઓ 
એ . પ ી .
જે. કલામ 
પર રસપ્રદ 
્ લ ો ગ ન 

લ ખ શે . 
ઈ વ ત હ ા સ ન ા 

્લાસમાં વવદ્ારીથીઓ કલામના જીવન 
વવશે, તમેની સફળ કારડકદીથી અન ેતમેને 
વમસાઈલ મેન ઓફ ઈસનર્ારી કેમ 
નવાજવામાં આવ્ા ત ેઅંગ ેશીખશે.

 વવદ્ારીથીઓ તાજેતરમાં સમાચાર 
પત્રોમાં એ.પી.જ.ેકલામ વવશે આવલેા 
આડર્ટકલને એકત્ર કરી મોરું કોલાજ 
તૈ્ ાર કરશે અન ેતને ે્કકૂલના બોર્ટ પર 
મકુાશે. આ બોર્ટનું નામ પણ એ.પી.જ.ે 
કલામ બોર્ટ રખા્ંુ છે. ્કકૂલના ધોરણ-
૯રી ૧૨ના વવદ્ારીથીઓમાંરી એક સેલની 
રચના કરાઈ છે. આ સેલ ‘વમસાઈલ મને 
સેલ’ના નામરી ઓળખાશે. આ સેલ 
૧૫ ઓગ્રના રોજ વવવવધ વવ્તારોમાં 
જશે. આ વદવસે તમામ લોકો ્વતંત્ર 
વદવસની ઉજવણી કરશે. આ વદવસે રજા 
હોઈ વમસાઈલ મને સેલના માધ્મરી 
લોકોન ેએ.પી.જ.ે કલામ વવશે માવહતી 
આપશે. ઉપરાંત મ્ુવન. ્કકૂલમાં પણ 
આ સેલ જઈ વવદ્ારીથીઓન ેકલામ વવશે 
સપતાહ દરવમ્ાન જાણલેી વવગતોરી 
માવહતગાર કરશે. 

કોસમોસ સકકૂલના વિદ્ાર થ્ીઓન્ ડો.કલામને સાચ્ 
શ્રદાાંજવલ: સપ ા્હ ‘વમસાઇલ મને’ વિશે ભણશે

ગુજરાત બનોડિ્ડ સંલગન અંગે્જી મીરડિયમની ્ કકૂલનો પ્ાઈમરીમાં અ્ય પુ્ તકનોથી જ અભયાસ કરાવી વનયમનોનનો ભંગ કરી રહી છે 

અંગે્જી સકકૂલોમાં ગુજરાત બો્ડ્ડના પુસતકોનો છેદ ઉડ્ો
મઝહર પઠાણ > અમદાવાદ

 રાજ્માં મોરાભાગની 
ગજુરાત બોર્ટ સંલગન અંગે્રજી 
મીડર્મની ્કકૂલો ગજુરાત પાઠ્ય 
પુ્ તક મંરળ દ્ારા તૈ્ ાર કરવામાં 
આવતી રે્સબુક ભણાવતા ન હોવાનું 
બહાર આવ્ું છે. મોરાભાગની ્કકૂલો 
વદલહી સ્રત વવવવધ પ્રકાશનોના 
પુ્ તકો તરા અન્ મરીડર્લ દ્ારા 
જ પ્રાઈમરી સે્શનમાં વવદ્ારીથીઓને 
અભ્ાસ કરાવ ેછે. વશક્ણ વવભાગના 
વન્મ મજુબ ્કકૂલ જ ે બોર્ટ સારે 
સંલગન હો્ ત ે બોર્ટના પુ્ તકોનો 
જ ્કકૂલમાં અભ્ાસ કરાવવો 
ફરવજ્ાત છે. પરતં ુરાજ્માં અંગ્રજેી 
માધ્મની મોરાભાગની ્કકૂલો આ 
વન્મનું પાલન કરતી ન હોવાનું 
ધ્ાન ેઆવ્ંુ છે. આ મદેુ્ પ્રારવમક 
વશક્ણ વન્ામક દ્ારા પણ તમામ 

્કકૂલોમાં તપાસ કરી ગજુરાત બોર્ટના 
પુ્ તકોનો જ અભ્ાસ કરાવા્ તે 
જોવા આદશે આપ્ો છે.

રાજ્માં આવલેી અંગ્રજેી 
મીડર્મની ્કકૂલો પકૈી ગજુરાત બોર્ટ 
સારે સંકળા્લેી અંગ્રજેી મીડર્મની 
્કકૂલો પ્રાઈમરી સે્શનમાં ગજુરાત 
રાજ્ પાઠ્ય પુ્ તક મંરળ દ્ારા તૈ્ ાર 
કરવામાં આવતા ગજુરાત બોર્ટ સંલગન 
પુ્ તકોનો અભ્ાસક્રમમાં સમાવશે 
કરતી ન હોવાનું જાણવા મળે છે. 
વન્મ પ્રમાણ ે ્કકૂલ ગજુરાત બોર્ટ 
સારે સંલગન હો્ તો તમેણ ેગજુરાત 
બોર્ટના પુ્ તકો ભણાવવાનો હો્ છે, 
એજ રીત ેજો ્કકૂલ સીબીએસઈ બોર્ટ 
સંલગન હો્ તો તમેણ ે સીબીએસઈ 
બોર્ટ સંલગન પુ્ તકોનો અભ્ાસ 
કરાવવાનો હો્ છે.

જોકે અમદાવાદ શહેર સવહત 
રાજ્ના મોરા શહેરોમાં આવલેી 

અંગે્રજી મીડર્મની ્કકૂલો કે જે 
ગજુરાત બોર્ટ સંલગન છે તઓે 
ગજુરાત બોર્ટના પુ્ તકો ભણાવતા 
જ નરી. મોરાભાગની ્કકૂલો 
વદલહી સ્રત વવવવધ પ્રકાશનોના 
પુ્ તકો તરા નશેનલ-ઈનરરનશેનલ 
લેવલના અલગ અલગ પુ્ તકો દ્ારા 
વવદ્ારીથીઓન ે અભ્ાસ કરાવી રહ્ા 
છે. આ અંગ ેઅંગે્રજી ્કકૂલના એક 
સંચાલકે જણાવ્ું હતું કે, ગજુરાત 
બોર્ટ સંલગન પુ્ તકોનું લેવલ ખરૂબ જ 
નીચું હોઈ વવદ્ારીથીઓન ેઆગળ જતાં 
મશુકેલી પરે તમે હોઈ મોરાભાગની 
્કકૂલો ગજુરાત બોર્ટના બદલે અન્ 
પુ્ તકો પર આધાર રાખે છે. અન્ 
પુ્ તકોની ્વોવલરી અન ે શૈલી 
ગજુરાત બોર્ટના પુ્ તકો કરતા સારી 
હોવારી ગજુરાત બોર્ટના પુ્ તકો 
કરતા અન્ પુ્ તકો પર અંગે્રજી 
મીવર્મની ્કકૂલો વધ ુભાર મરૂકે છે. 

અંગે્જી 
મીર્ડયમની 

સકકૂલો ગુજરાત બો્ડ્ડના 
પુસતકો ભણાવતી 
ન હોય તો તે કંઈ 
રીતે ચલાવી લવેાય. 
હમણા જ અમે આ 
અંગે સચૂનાઓ 
આપી છે અન ેસકકૂલોનું 
િનરીક્ણ કરી ગુજરાત 
બો્ડ્ડ સંલગન સકકૂલો 
ગુજરાત બો્ડ્ડના 
પુસતકો જ ભણાવે તે 
જોવા આદશે કયયો છે. 
િનયમ મુજબ સકકૂલ જે 
બો્ડ્ડ સાર ેસંકળાયલેી 
હોય તે બો્ડ્ડના પુસતકો 
ભણાવવાના હોય છે.

્ડો. ભરત પંર્ડત
નિયામક, પ્ારનમક 
નશક્ષણ

રાજયમાં આવલેી મનોટિાભાગની ્ ાનગી ્ કકૂલનો હવ ે્ કકૂલમાંથી જ 
વવદ્ાથીથીઓન ેપુ્ તકનો આપવાનનો ગનોર્ધંધનો કરતી હનોવાનું જાણવા મળે 
છે. મનોટિાભાગે ્ કકૂલમાં ભણાવવામાં આવતા પુ્ તકનો ત ે્ કકૂલમાંથી 

જ મળી શકતા હનોઈ ્ કકૂલનો ્ ટેિશનરી શનોપ ્ નોલી તયાંથી 
જ વાલીઓન ેપુ્ તકનો અન ેનનોટિબુકના સેટિ લવેા માટેિ 
જણાવતી હનોય છે. જેમાં વાલીઓ પાસેથી તઓે વપ્્ટિ કરતા 

પણ વધ ુભાવ લતેા હનોવા છતાં વાલીઓ પાસે વવકલપ ન હનોઈ 
તયાંથી જ પુ્ તકનો લવેા પડેિ છે. જો ્ કકૂલનો ગુજરાત બનોડિ્ડના 

પુ્ તકનો ભણાવ ેતનો વાલીઓ ગમે તયાંથી પુ્ તકનો મેળવી 
શકે તમે હનોય છે. જેના પગલ ે્ કકૂલનોની 

પુ્ તકનોમાંથી થતી મનોટિી આવક જતી 
કરવી પડેિ તમે હનોઈ તઓે ગુજરાત 

બનોડિ્ડના બદલ ેઅ્ય 
પુ્ તકનોનનો વશક્ષણમાં 

સમાવેશ કર ેછે.

સકકૂલમાંથી જ પસુતકો 
આપવાનો ગોરખધંધો 
મનોટિાભાગની ્ ાનગી ્ કકૂલનો હવે 
્કકૂલમાંથી જ વવદ્ાથીથીઓન ેપુ્ તકનો 
આપવાનનો ગનોર્ધંધનો કરતી હનોય છે. 
મનોટિાભાગે ્ કકૂલમાં ભણાવાતા પુ્ તકનો 
ત ે્ કકૂલમાંથી જ મળી શકતા હનોઈ 
્કકૂલનો ્ ટેિશનરી શનોપ ્ નોલી તયાંથી જ 
વાલીઓન ેપુ્ તકનો અન ેનનોટિબુકના 
સેટિ લવેા માટેિ જણાવાય છે. જેમાં 
વાલીઓ પાસેથી તઓે વપ્્ટિ કરતા 
પણ વધ ુભાવ લતેા હનોય છે. જો ્ કકૂલનો 
ગુજરાત બનોડિ્ડના પુ્ તકનો ભણાવે 
તનો વાલીઓ ગમે તયાંથી પુ્ તકનો 
મેળવી શકે તમે હનોય છે. જેના પગલે 
્કકૂલનોની પુ્ તકનોમાંથી થતી મનોટિી 
આવક જતી કરવી પડેિ તમે હનોઈ 
તઓે ગુજરાત બનોડિ્ડના બદલ ેઅ્ય 
પુ્ તકનોનનો વશક્ષણમાં સમાવશે કર ેછે.

સકકૂલમાંરી જ પુસતકો આપવાનો ગોરખધંધો 


