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અખબારી યાદી        તા. ૨૬-૧૨-૨૦૨૨      
• અમદાવાદનીઅમદાવાદનીઅમદાવાદનીઅમદાવાદની    કોપ�રેશન સચંાલીત કોપ�રેશન સચંાલીત કોપ�રેશન સચંાલીત કોપ�રેશન સચંાલીત સરકારીસરકારીસરકારીસરકારી    શાળાઓનીશાળાઓનીશાળાઓનીશાળાઓની    દયનીયદયનીયદયનીયદયનીય    હાલતહાલતહાલતહાલત    ! ! ! ! ''''િશ�કોની ઘટિશ�કોની ઘટિશ�કોની ઘટિશ�કોની ઘટ''''ના કારણે બાળકો ના કારણે બાળકો ના કારણે બાળકો ના કારણે બાળકો 

હવે કોના ભરોસેહવે કોના ભરોસેહવે કોના ભરોસેહવે કોના ભરોસે    ????    અ!ેં" મા#યમની અ!ેં" મા#યમની અ!ેં" મા#યમની અ!ેં" મા#યમની ૫૪ ૫૪ ૫૪ ૫૪ &કુલમાથંી &કુલમાથંી &કુલમાથંી &કુલમાથંી ૩૬ ૩૬ ૩૬ ૩૬ &કુલમા ંએક પણ કાયમી િશ�ક નથી.&કુલમા ંએક પણ કાયમી િશ�ક નથી.&કુલમા ંએક પણ કાયમી િશ�ક નથી.&કુલમા ંએક પણ કાયમી િશ�ક નથી.    
 અમદાવાદ �યુિન. કોપ�રેશન સંચાલીત નગર �ાથમીક શાળાઓ પૈકી અં ે! મા"યમની ૫૪ શાળામાંથી ૩૬ શાળાઓમા ંએક પણ કાયમી િશ)ક નથી. અં ે! મા"યમના ૮૦૦૦ જેટલા બાળકો અને /હદી મા"યમના ૧૭ હ3ર જેટલા બાળકોના ભિવ5ય સાથે રમત રમતા ભાજપાના શાસકો પર આકરા �હાર કરતા ગુજરાત �દેશ ક7 ેસ સિમિતના મીડીયા ક9વીનર અન ે�વ:તા ડૉ. મિનષ દોશીએ જણા=યંુ હતંુ કે, અમદાવાદની નગર �ાથિમક િશ)ણ સિમિત સંચાિલત શાળાઓમાં કાયમી િશ)કોની ઘટ છે. આ સાથે સરકારી અં ે! શાળાઓમાં કાયમી િશ)કો નથી તો િહ9દી મા"યમમાં પણ કાયમી િશ)કોની મોટી ઘટ છે. AMCની અં !ે મા"યમની ધોરણ 1થી 5ની 36 Fકૂલમાં એકપણ કાયમી િશ)ક નહH હોવાનંુ પણ સામે આ=યંુ છે.   અમદાવાદ નગર �ાથિમક િશ)ણ સિમિત સંચાિલત શાળાઓમાં કાયમી િશ)કોની ઘટ સામે આવી છે. િવગતો મુજબ હાલમાં ધોરણ 1થી 5ના િશ)કોનો આંકડો સામે આ=યો છે. અમદાવાદમાં ધોરણ 1થી 5ની અં ે! મા"યમની 54 Fકૂલ છે. 54માંથી 36 Fકૂલોમાં એકપણ કાયમી િશ)ક નથી. એટલે કે, AMCની અં ે! મા"યમની ધોરણ 1થી 5ની 36 Fકૂલમાં એકપણ કાયમી િશ)ક નથી. Fકૂલ બોડJની અં ે! મા"યમની 54 Fકૂલમાં 8088 બાળકો વLચે માM 39 કાયમી િશ)ક છે. અં ે! મા"યમમાં  255ના મહેકમ સામે 216 િશ)કોની ઘટ છે. 3હેરાતોમાં લાખો Qિપયા ખચJ કરતા કોપ�રેશનના શાસકોને ગરીબ, સામા9ય વગJના બાળકોના ભિવ5યની /ચતા ન હોય તેમ FપR જણાય છે.   િહ9દી મા"યમમાં પણ ખૂબ ખરાબ હાલત હોવાનુ ંસામે આ=યંુ છે. િહ9દી મા"યમમાં પણ કાયમી િશ)કોની મોટી ઘટ છે. કાયમી િશ)કો ન હોવાથી �વાસી િશ)કોના ભરોસે બાળકો છે. જોકે અનેક Fકૂલોમા ંતો એક પણ કાયમી િશ)ક નિહ હોવાનંુ સામે આ=યંુ છે. એક તરફ FમાટJ Fકૂલ અને અં ે! િશ)ણની વાતો બી! તરફ િશ)કો િવનાની શાળા ચાલી રહી છે. અમદાવાદમાં િહ9દી મા"યમમાં ધોરણ 1થી 5ની 54 Fકૂલ છે, જેમાં 16,964 િવTાથUઓ વLચે માM 247 િશ)ક છે, 459 િશ)કની મહેકમ સામે માM 247 િશ)કો ભરોસે Fકૂલો ચાલે છે. િહ9દી મા"યમમાં 212 િશ)કોની ઘટ તો િહ9દી મા"યમની 4 Fકૂલ એકપણ કાયમી િશ)ક નથી. જેને લઈ િહ9દી મા"યમની શાળાઓ પણ �વાસી િશ)કોના ભરોસ ેછે. શંુ આ રીતે ભણશે ગુજરાત ?  અમદાવાદ જેવા મેગા સીટીમા ંઅં ે! અને િહ9દી મા"યમમા ંખૂબ ખરાબ િFથિત છે. અYયાર સુધી આZદવાસી િવFતારમાં િશ)કો નથી એવું સાંભ[યંુ હતંુ પણ હવે તો FમાટJ િસટીમાં જ િશ)કો નથી, Yયારે  ા�ય િવFતારની અનેક શાળાઓની હાલત કેટલી કથળેલી હશે છે તે અંગે સરકાર જવાબ આપે. સરકાર બાળકોના ભિવ5ય  સાથે ગંભીર ન હોય તેવંુ FપR જણાઈ ર\ંુ છે. સરકાર YવZરત ધોરણ ેકાયમી િશ)કોની ભરતી કરે.  અં��ે મા	યની શાળાની િ�થિત શંુ છેઅં��ે મા	યની શાળાની િ�થિત શંુ છેઅં��ે મા	યની શાળાની િ�થિત શંુ છેઅં��ે મા	યની શાળાની િ�થિત શંુ છે????    િહ�દી મા	યમની શાળાની િ�થિત શુ ંછેિહ�દી મા	યમની શાળાની િ�થિત શુ ંછેિહ�દી મા	યમની શાળાની િ�થિત શુ ંછેિહ�દી મા	યમની શાળાની િ�થિત શુ ંછે????    

 અમદાવાદમાં અં�ે
 મા�યમની 54 �કૂલમાંથી 36 �કૂલમાં એક પણ કાયમી િશ�ક નથી.  AMC �કૂલ બોડ ની િહ"દી મા�યમ 54 %ાથિમક �કૂલોની ખરાબ હાલત 
 ધોરણ 1થી 5ની 36 �કૂલમાં એકપણ કાયમી િશ�ક નહ*. 65 �કૂલમાં મા+ 39 િશ�ક કાયમી.  54 �કૂલોમાં 16 હ-ર 964 િવ.ાથ/ઓ વ1ચે મા+ 247 િશ�ક 
 8088 બાળકો વ1ચે મા+ 39 કાયમી િશ�ક  459 િશ�કની મહેકમ સામે મા+ 247 િશ�કો ભરોસે ચાલે છે �કૂલો 
 અં�ે
 મા�યમમાં 255ના મહેકમ સામે 216 િશ�કોની ઘટ  િહ"દી મા�યમમાં 212 િશ�કોની ઘટ, 4 �કૂલમાં એક પણ કાયમી િશ�ક નથી.    

(ડૉ. મિનષ એમ. દોશી) 
મીડીયા ક�વીનર અને �વ�તા 


