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હેમંત જોષી > અમદનાવનાદ

 ગજુરાત યનુિવન સ્િટી કેમ્પ્માં 
આવલેા ્માજનવદ્ા ભવિમાં ફરજ 
બજાવતા મનિલા પ્રોફે્રરો ્પર કરોઇ 
અજાણયા વયકકતએ નબભત્ ભાષામાં 
લેટરરો લખયા િરોવાિી 
ઘટિાિી િાલ ત્પા્ 
ચાલી રિી છે. િજ ુ્ધુી 
આ ઘટિામાં ખરખેર 
કરોણ ્ ંડરોવાયલંુે છે તિેી 
જાણકારી બિાર આવી 
શકી િથી. આ સ્થનતમાં 
ભવિમાં ફરજ બજાવતાં 
પ્રોફે્રરોએ યનુિવન સ્િટીિા 
કુલ્પનતિ ે એક ્પત્ર લખીિ ે આગામી 
નિવ્રોમાં િરકે પ્રોફે્રરોિ ે રૂમમાં 
્ી્ીટીવી કેમરેા મકુવાિી માંગણી કરી 
છે. ્માજનવદ્ા ભવિમાં બિેલી ઘટિા 
ફરીવાર િ બિ ે ત ે માટે આ માંગણી 

કરવામાં આવી િરોવાિું ્પણ જણાવવામાં 
આવયુ ંછે. 

યનુિવન સ્િટીમાં ્માજનવદ્ા ભવિ 
જવેી ઘટિાઓ અવાર-િવાર બિતી રિે 
છે. ભતૂકાળમાં કરોઇ પ્રોફે્રરો ્પરોતાિી 
રૂમમાં નવદ્ાથીથી કે નવદ્ાનથસિિીઓિ ેલેશિ 

્મજાવવા માટે બરોલાવે 
અથવા તરો કરોઇ મદુ્ ેચચાસિ 
કરતાં િરોય તરો ્પણ 
પ્રોફે્રરો ધમકાવતાં 
િરોવાિી નવગતરો બિાર 
આવતી િતી. આ 
ઉ્પરાંત એક પ્રોફે્રિા 

નવદ્ાથીથીઓિ ે અનય 
પ્રોફે્રરો દ્ારા ભડકાવવામાં 

આવતાં િરોવાિા ્પણ અિકે કક્્ાઓ 
બિાર આવી ચકુયા છે. ્માજનવદ્ા 
ભ વિમાં તાજતેરમાં બિાર આવલેી 
ઘટિા બાિ પ્રોફે્રરોએ િવ ે ્પરોતાિી 
્લામતી શરોધવાિું શરૂ કરી િીધું છે. 

પ્રોફે્રરો  કિે છે કે ્ામાનય રીત ેકરોઇ 
ઘટિા બિ ેતરો તિેી ત્પા્ કયાસિ ્પછી જે 
ત ેવયકકત ્પર આક્્ેપરો કરવામાં આવતાં 
િરોય છે. ્પરતં ુિવ ેતરો ત્પા્ શરૂ થાય 
ત ે્પિેલા જ ્ાચા-ખરોટા આક્્ેપરો શરૂ 
કરી િવેામાં આવ ેછે. આ સ્થનતમાં િરકે 
ભવિમાં ફરજ બજાવતાં પ્રોફે્રરો માટે 
કામ કરવાિું મશુકેલ બિી જાય તમે 
છે.પ્રોફે્રરો ્પરોતાિી કામગીરી પ્માણે 

કરોલેજમાં વિેલા આવીિ ે મરોડે ્ધુી 
કામગીરી કરતાં િરોય છે. ્માજનવદ્ા 
ભવિિી ઘટિા બાિ િવ ે કરોઇ્પણ 
પ્રોફે્ર વિેલા આવવા કે મરોડે ્ધુી 
રરોકાતા ્પિેલા ્રો વખત નવચાર કરે 
તવેી સ્થનત ઊભી થઇ છે. તાજતેરમાં 
્માજનવદ્ા ભવિિી ઘટિા બાિ િરકે 
પ્રોફે્રરોિી રૂમિ ે તાળાં મારી િવેાિું 
િક્ી કરાયું છે. ્ફાઇ કમસિચારી આવે 

તયાર ેરૂમિી ્ ફાઇ કરીિ ેફરીવાર રૂમિે 
તાળંુ મારી િવેામાં આવશે. પ્રોફે્ર 
જયાર ેઆવ ેતયાર ેત ેજાત ેજ રૂમ ખરોલે 
તવેી વયવ્થા ઊભી કરવાિી ્ ચૂિા ્પણ  
આ્પી િવેામાં આવી છે. આ ઉ્પરાંત 
ભનવષયમાં આ પ્કારિી ઘટિાઓથી 
બચવા માટે િરકે પ્રોફે્રરોિી રૂમમાં 
્ી્ીટીવી કેમરેા મકુવાિી માંગણી 
્પણ કરવામાં આવી છે. તાજતેરમાં 
્માજનવદ્ા ભવિિા પ્રોફે્રરો દ્ારા 

કુલ્પનતિ ે એક ્પકર્પત્ર મરોકલીિે 
્લામતી અથવા તરો ગમ ેત ેપ્કારિા 
આક્્ેપરોથી બચવા માટે તાકકિે 
્ી્ીટીવી કેમરેા મકુવાિી માંગણી 
કરવામાં આવી છે. જો તાકકિ ે આવી 
વયવ્થા ઊભી કરવામાં િ આવ ે તરો 
આગામી નિવ્રોમાં પ્રોફે્રરો દ્ારા 
કરોઇ્પણ પ્કારિી જવાબિારી િિીં 
્વીકારવાિી ચીમકી ્પણ આ્પવામાં 
આવી છે. 

સમનાજશ્વદ્ના ભવ્્ી ઘટ્ના બનાદ ગુજરના્ યશુ્્.ભવ્મનંા ફરજ બજાવ્નંા પ્રોફેસર્ના રૂમમનંા  સીસીટીવી લગનાવવના મનાગ્ણી

બદનક્ીથી બચવિા પ્ોફેસરો CCTVના શરણે
સીસીટીવિી કેમેરા હોવિા છતાં આકે્પો થયા જ છે !
યશુ્્વશ્સસિટીમનંા જે અશ્ધકનારીઓ્ના કેશ્બ્મનંા સીસીટીવી કેમેરના છે ્ મે્ી સનામે 
પ્ણ ભૂ્ કનાળમનંા આક્પેો થઇ ચુકયના છે. સૂરિો કહે છે  એક અશ્ધકનારીએ પો્ના્ી 
રૂમમનંા ગોઠવલેના સીસીટીવી કેમેરના્ના એંગલ પો્ના્ી સનામે મળવના મનાટે આવ્નંા 
મુલનાકના્ીઓ પર જ ફોકસ થનાય ્  ેરી્ ેગોઠવવનામનંા આવયના હ્ના. જે્ના કનાર્ેણ આ 
અશ્ધકનારીએ મશ્હલના મુલનાકના્ીઓ મનાટે જ આ વયવસથના કરવનામનંા આવી હોવના્ના 
આક્પેો પ્ણ થયના હ્ના. સૂરિો કહે છે યશુ્્વશ્સસિટી્ના જુદના જુદના ભવ્ોમનંા ફરજ 
બજાવ્નંા પ્રોફેસરો વચે્ પ્ણ ગંદુ આં્રરક રનાજકનાર્ણ ચનાલ્ંુ હોય છે. જે્ો 
ઉકેલ સીસીટીવી કેમેરનાથી કયનારયે આવી શકે ્ મે ્ થી.

માગણી 
નહીં સવીકારય તો 

વધારાની જવાબદારી 
નહીં સવીકારીએ: 

પ્ોફેસરો

પ્રનાથશ્મક શનાળનાઓમનંા ચનાલ્ી મધયનાહ્ ભોજ્ યોજ્ના્ું સંચનાલ્ એ્જીઓ હસ્ક સોંપવના્ના મુદે્ હજારો કમસિચનારી 
બેકનાર બ્વના્ના ભયથી ગનંાધી્ગરમનંા મધયનાહ્ ભોજ્ યોજ્ના્ના  કમસિચનારીઓએ સરકનાર્ના શ્્્ણસિય સનામે  શ્વરોધ 
કરી રલેી યોજી હ્ી.સરકનાર્ના આવના વલ્ણથી વર્ષોથી મના્દ વે્ ્મનંા ફરજ બજાવ્ના હજારો કમસિચનારીઓએ પો્ના્ી 
અ્કે સમસયનાઓ્ો ્ીવેડો લનાવવના મનાગ્ણી કરી સરકનાર સનામે બનંાયો ચડનાવી હ્ી. ્સવીર ધાવમમિક ચૌહાણ

મધયાહન ભોજન યોજનાના કમીમીઓની રેલી

પ્રવશે વંશ્ચ્ શ્વદ્નાથીથીઓ્ે રૂબરૂમનંા બોલનાવી્  ેમેરરટ ન્ા આધનાર ેકોલજે ફનાળવનાશે

બી.કોમ.માં ખાલી પડનારી બેઠકો 
ભરવાની સત્ા કોલેજોન ેનહીં સોંપાય
નવગુજરાત સમ્ > અમદનાવનાદ

 ગજુરાત યનુિવન સ્િટી ્ાથે 
જોડાયલેી કરોમ સ્િ ્નિતિા જિુા જિુા 
્પાંચ કરો સ્િમાં ચાલુ વષષે ઓિલાઇિ 
એડમીશિ કાયસિવાિી કરવામાં આવી 
રિી છે. જમેાં બાકીિા તમામ કરો સ્િમાં તરો 
નવદ્ાથીથીઓિ ે પ્વશે ફાળવી આ્પવામાં 
આવયરો છે. ્પરતં ુકરોમ સ્િમાં પ્વશે વંનચત 
રિેલા નવદ્ાથીથીઓ માટે આગામી તા.૩૦ 
અિ ે૩૧મીએ રૂબરૂમાં બરોલાવવાિંુ િક્ી 
કરવામાં આવયું છે. આ માટેિી ્ત્ાવાર 
જાિેર કરવામાં આવશે. આ ઉ્પરાંત આ 
કાયસિવાિી ્પછી ્પણ ખાલી ્પડિારી બેઠકરો 
ભરવાિી ્ત્ા કરોલેજોિ ેિિીં ્ોં્પવાિું 
િક્ી કરાયું છે.

યનુિવન સ્િટીએ પ્થમ  વખત એક્ાથે 
્પાંચ કરો સ્િમાં ઓિલાઇિ એડનમશિ 
કયાસિ છે. જ ે્પકૈી અગાઉ બાકીિા કરો સ્િમાં 
્નેટ્રલાઇઝ એડનમશિ થતા િતા ્પરતંુ 
ઓિલાઇિ પ્થમ વખત કરવામાં આવી 
રહ્ા છે. િાલ બાકીિા તમામ કરો સ્િ માટે 
કરોઇ મશુકેલી િથી. ્પરતં ુકરોમ સ્િમાં પ્વશે 
વંનચત રિેલા ૧૨૦૦થી  વધ ુનવદ્ાથીથીઓિે 

કરોલેજ ફાળવી આ્પવામાં આવી છે. 
આમછતાં િજ ુ કેટલાક નવદ્ાથીથીઓિે 
પ્વશે મળયરો િ િરોવાિું બિાર આવી 
રહંુ્ છે. રનજ્ટે્રશિ કરાવયા ્પછી પ્વશે 
િ લેિારા અથવા તરો રનજ્ટે્રશિ જ િ 
કરાવિારા નવદ્ાથીથીઓિ ે વધ ુ એક તક 
આ્પવાિું િક્ી કરાયુ ં છે. આ અંગ ે
કુલ્પનત એમ.એિ.્પટેલ કિે છે આગામી 
તા.૩૦ અિે ૩૧મીએ િજ્ુપણ પ્વશે 
વંનચત રિેલા તમામ નવદ્ાથીથીઓિે 
બરોલાવીિે ખાલી ્પડેલી બેઠકરો ્પર 
મકેરટિા આધાર ે ફાળવણી કરવામાં 

આવશે. તયાર ્પછી ્પણ જ ેબેઠકરો ખાલી 
રિેશે તિે ે ભરવાિી ્ત્ા કરોલેજોિે 
્ોં્પવામાં આવશે િિીં. ્ામાનય રીતે 
ખાલી ્પડી રિેલી બેઠકરો ભરવાિી ્ત્ા 
છેવટે કરોલેજોિ ે ્ોં્પી િવેામાં આવતી 
િરોય છે. ્પરતં ુ કરોમ સ્િમાં આ પ્કારે 
ખાલી ્પડેલી બેઠકરો િવ ેઆગામી વષસિ 
્ધુી ખાલી રિેવા િવેામાં આવશે.  િરોિ 
કર્પરોકટિંગ થિારી બેઠકરો ્પણ િવ ેખાલી 
જ રિેવા િવેામાં આવશે. પ્વશે અંગિેી 
માનિતી યનુિવન સ્િટીિી વબે્ાઇટ ્પર 
્પણ મકુી િવેામાં આવી છે. 

સ્ોર્ટસ કવોરા મારે રાહ જોનારને હવે નનરાશ થવંુ ્ ડશે !
યશુ્્વશ્સસિટી સનાથ ેજોડનાયલેી કોમસસિ કોલજેોમનંા પ્રવશે પહેલના જ કુલપશ્્ દ્નારના 
દરકે કોલજેોમનંા ૨૫ બેઠકો સપોટ્ટસ કવોટના ્ રીકે અ્નામ્ રનાખવનામનંા આવી 
હ્ી. પરં્  ુહનાલ શ્્ય્ બેઠકો પ્ણ ખનાલી પડી રહી છે. આ સસથશ્્મનંા હવે 
સપોટ્ટસ કવોટનામનંા કોઇ શ્વદ્નાથીથીઓ્ે પ્રવશે ફનાળવવનામનંા ્ હી ંઆવ.ે કુલપશ્્ 
કહે છે કોઇ શ્વદ્નાથીથી ્ શે્લ કે ઇનટર્ેશ્લ ગેમ રમયો હશ ેઅ્ે ્ ે્  ેકોઇ 
ચોક્કસ કોલજેમનંા પ્રવશે લવેો હશ ે્ ો યશુ્્વશ્સસિટીમનંાથી સીધી વયવસથના કરી 
દવેનામનંા આવશ.ે ઉલલખે્ીય છે કે સપોટ્ટસ કવોટનામનંા પ્રવશે મેળવવના મનાટે હનાલ પ્ણ 
અ્કે લનાગ્નંા-વળગ્નંાઓ પ્રયનાસ કરી રહ્ના છે. કેટલનાક  કહેવના્ના ્ ે્ નાઓએ 
પ્ણ છેલલ ેસપોટ્ટસ કવોટનામનંા પ્રવશે અપનાવી દવેના્ી બનાયધેરી આપી્ ેકેટલનાક 
શ્વદ્નાથીથીઓ પનાસેથી રૂશ્પયના લઇ્ે અનય કોલજેમનંા પ્રવશે લે્ ના રોકી રનાખયના છે. 

્વુનવવસમિટીની માક્કસ દશામિવવાની પદ્ધવતથી અનકે વવદ્ાથીથીઓ મુશકકેલીમાં મુકા્ાબદેરકારી

નવગુજરાત સમ્ > અમદનાવનાદ

 એમબીએ-એમ્ીએમાં પ્વશે માટેિી 
કાયસિવાિી િાલ ચાલી રિી છે.  ગે્જયએુશિમાં જે 
નવદ્ાથીથીઓિ ે૫૦ ટકા માક્્ક  િરોય તમેિ ેપ્વશે 
માટે લાયક ગણવામાં આવતાં િરોય છે.ગજુરાત 
યનુિવન સ્િટીમાંથી ગે્જયએુશિ કરીિ ે ૫૦ ટકા 
િરોવા છતાં અંિાજ ે ૩૮ જટેલા નવદ્ાથીથીઓિે 
એમબીએ ઓિલાઇિ એડનમશિ ન્્ટમમાંથી 
બાકાત કરી િવેામાં આવયા છે. આ નવદ્ાથીથીઓ 
્પરોતાિ ે૫૦ ટકા માક્્ક  થાય છે તવેી રજઆૂત 
્ાથ ે છેલલા ત્રણ નિવ્થી પ્વશે ્નમનત અિે 
યનુિવન સ્િટી વચ્ ેધકકા ખાઇ રહ્ા છે છતાં કરોઇ 
ઉકેલ આવયરો િથી. 

યનુિવન સ્િટીિા ઓકડડિિન્ પ્માણ ેનવદ્ાથીથીઓિી 
ગ્જેયએુશિિી માક્કશીટમાં બે રીત ે માક્્ક  
િશાસિવવામાં આવ ે છે. જમેાં એકમાં નવદ્ાથીથીએ 
પ્થમ, બીજા અિે ત્રીજા વષસિમાં મળેવલેા 
કુલ માક્્ક િરો ્રવાળરો ગણીિ ે ઓવરઓલ 
માક્્ક  િશાસિવવામાં આવ ે છે.  બીજી ્પદ્ધનતમાં 
નવદ્ાથીથીઓએ માત્ર ્મેે્ ટર ૫ અિ ે ૬માં 
મળેવલેા માક્્ક  એટલે કે એક્ટિસિલ માક્્ક િે 
િશાસિવવામાં આવ ે છે. આ બનિમેાંથી જ ેઓછા 

િરોય તિે ેપ્વશે માટે માનય ગણવામાં આવ ેછે. 
એટલે કે કરોઇ નવદ્ાથીથીિ ેઓવરઓલ ૫૦ ટકા 
માક્્ક  થતાં િરોય તરો યનુિવન સ્િટીિી માક્કશીટમાં 
્પદ્ધનત એક પ્માણ ે તિે ે ૫૦ ટકા માક્્ક  થતાં 
િરોવાિું િશાસિવવામાં આવ ે છે. ્પરતં ુ બીજી 
ન્્ટમમાં માત્ર ્મેે્ ટર-૫ અિ ે૬માં મળેવલેા 

માક્્ક  િશાસિવવામાં આવતાં િરોવાથી મરોટાભાગિા 
નવદ્ાથીથીઓિ ેઆ બે ્મેે્ ટરમાં ૫૦ ટકા થતાં 
િથી. આ નવદ્ાથીથીઓએ એમબીએમાં પ્વશે 
માટે ફરોમસિ ભયાસિ તયાર ે તમેિ ે મરોક રાઉનડ ્ધુી 
તમામ કાયસિવાિીમાં ભાગ લેવા િવેામાં આવયરો 
્પરતં ુ અચાિક ફાઇિલ રાઉનડમાંથી અંિાજ ે
૩૮ નવદ્ાથીથીઓિ ે બાકાત કરી િવેામાં આવયા 
િતા.્ૂત્રરો કિે છે એમબીએ પ્વશે માટે માત્ર 
એક્ટિસિલ માક્્ક  ગણવામાં આવ ે છે. જો 
ઓવરઓલ માક્્ક  ગણવામાં આવ ેતરો નવદ્ાથીથી 
પ્વશે લાયક બિી જાય છે. ્પરતં ુપ્વશે ્નમનત 
માત્ર એક્ટિસિલિા માક્્ક  ગણતાં િરોવાથી 
પ્વશે લાયક થતાં િ િરોવાથી તમામિ ેબાકાત 
કરવામાં આવયા છે. બીજીબાજ ુજ ેનવદ્ાથીથીઓિે 
પ્વશેમાંથી રિ કરી િવેામાં આવયા છે ત ેતમામ 
િાલ યનુિવન સ્િટી અિે પ્વશે ્નમનત વચે્ ધક્ા 
ખાઇ રહ્ા છે. નવદ્ાથીથીઓ કિે છે માત્ર ગજુરાત 
યનુિવન સ્િટીમાં જ આ પ્કાર ે અલગ અલગ 
માક્્ક  િશાસિવવામાં આવ ે છે. બાકીિી તમામ 
યનુિવન સ્િટીઓમાં ઓવરઓલ માક્્ક  બતાવવામાં 
આવતાં િરોય છે. આમ, યનુિવન સ્િટીિી ભલૂિા 
કારણ ેિાલ નવદ્ાથીથીઓએ પ્વશે વંનચત રિેવાિરો 
વખત આવયરો છે. 

યુિન.ના જડ વલણના કારણ ે૩૮ 
િવદ્ાર થ્ીઓ MBAપ્રવેશર્ વંિિત

બઠેકો ખાલી છતાં પ્વેિશ નહીં !
એમબીએમનંા હનાલ મોટનાભનાગ્ી બેઠકો 
ખનાલી પડી છે. આમ છ્નંા યશુ્્વશ્સસિટી્ના 
જડ શ્્યમ્ના કનાર્ેણ જે શ્વદ્નાથીથીઓ ખરખેર 
એમબીએમનંા પ્રવશે મેળવી્ે આગળ ભ્ણવના 
મનંાગે છે ્  ે્ મનામ્ ેપ્રવશે મળ્ો ્ થી. 
આ પ્રકનાર્ી શ્વસંગ્્ના ઊભી થનાય તયનારે 
શું કરવું ્  ેમનાટે કોઇ અલનાયદ ુ્ ંરિ જ ્  
હોવના્ના કનાર્ેણ શ્વદ્નાથીથીઓએ પ્ણ કયનંા 
જવંુ ્  ેખબર પડ્ી ્ થી. જે શ્વદ્નાથીથીઓ્ી 
રઝળપનાટ કરવના્ી ્ નાકના્ છે ્ ઓે હનાલ 
ધક્કના ખનાઇ રહ્ના છે. શ્વદ્નાથીથીઓ્ના કહેવના 
પ્રમના્ણ ેછેલલ ેપ્રવશે સશ્મશ્્્ના અશ્ધકનારી 
કહે છે જો યશુ્્વશ્સસિટી જે ્  ેશ્વદ્નાથીથીઓ્ે 
૫૦ ટકના થનાય છે ્ વંુે લખના્ણ કરી આપ ે્ ો 
પ્રવશે આપવના ્ યૈનાર છીએ. પ્ણ, યશુ્્વશ્સસિટી 
સત્નાધીશો આ મનાટે ્ યૈનાર ્ થી.

નવગુજરાત સમ્ > અમદનાવનાદ

 એમબીએ-એમ્ીએમાં પ્વશે 
માટે ચાલતી ઓિલાઇિ કાયસિવાિી અંતગસિત 
ફાઇિલ રાઉનડ માટે આજ ે નવદ્ાથીથીઓિે 
કરોલેજિી ફાળવણી કરી િવેામાં આવી છે. જમેાં 
એમબીએ-એમ્ીએમાં મળીિ ે કુલ ૧૫૪૬૩ 
બેઠકરો ખાલી ્પડી િતી. જ ેનવદ્ાથીથીઓિ ેપ્વશે 
ફાળવવામાં આવયરો છે તમેિ ેઆગામી તા.૧લી 
્ધુી ફી ભરવાિી ્મયમયાસિિા આ્પવામાં 
આવી છે. જ ેનવદ્ાથીથીઓિ ેકરોલેજિી ફાળવણી 
કરી િવેામાં આવી છે ત ેતમામ પ્વશે મળેવશે 
જ તવેુ ં િક્ી િ િરોવાિા કારણ ે િજ ુ વધારે 
બેઠકરો ખાલી ્પડે તવેી શકયતાં છે. 

એમબીએ-એમ્ીએિી ૨૩૫૮૧ બેઠકરો 
માટે પ્વશેિી કાયસિવાિી શરૂ કરવામાં આવી 
િતી. જમેાં આજ ે નવદ્ાથીથીઓિ ે ફાળવણી 
કરવામાં આવી તમેાં માત્ર ૮૦૩૦ બેઠકરો 
ભરાઇ િતી એટલે કે ૧૫૪૬૩ બેઠકરો 

ખાલી ્પડી િતી.  એમબીએમાં કુલ ૧૧૫ 
કરોલેજોમાં ૯૮૧૯ બેઠકરો માટેિી કાયસિવાિીમાં 
માત્ર ૩૮૩૭ બેઠકરો ્પર નવદ્ાથીથીઓિ ેપ્વશે 
આ્પવામાં આવતાં ૫૯૯૪ બેઠકરો ખાલી રિી 
િતી. આજ રીત ેએમ્ીએિી ૮૨ કરોલેજોમાં 
૬૦૦૭ બેઠકરો ઉ્પલબધ છે જ ે ્પકૈી આજે 
માત્ર ૭૯૫ બેઠકરો ભરાતા ૫૨૧૨ બેઠકરો 
ખાલી ્પડી િતી.  એમ્ીએ ્મેે્ ટર-૩માં 
૮૦ કરોલેજોમાં ૭૬૫૫ બેઠકરો ્પકૈી ૩૩૯૮ 
બેઠકરો ભરાતા ૪૨૫૭ બેઠકરો ખાલી રિી 
િતી.  આમ, એમબીએમાં માત્ર ૨૬ કરોલેજોિે 

૧૦૦ ટકા એટલે કે બેઠકરો જટેલા નવદ્ાથીથીઓ 
મળી રહ્ા િતા. જયાર ેએમ્ીએિી ૧૩ અિે 
એમ્ીએ ્મેે્ ટર-૩માં ૨૯ કરોલેજોિ ે૧૦૦ 
 ટકા નવદ્ાથીથીઓ મળી રહ્ા િતા.  એમબીએિી 
૧, એમ્ીએિી ૧૮ અિે એમ્ીએ ્મેે્ ટર-
૩િી ૨ કરોલેજોિ ેએક્પણ નવદ્ાથીથીઓ મળી 
શકયરો િિરોતાે. તા.૨૮મીથી આગામી તા.૧લી 
્ધુી નવદ્ાથીથીઓિ ેફી ભરવાિી રિેશે. ્તૂ્રરો 
કિે છે િજ ુ ફી ભરવાિી ્મયમયાસિિા ્પરુી 
થયા બાિ અિેક બેઠકરો ખાલી ્પડે તવેી ્પણ 
શકયતા છે. 

MBA- MCAની  ૧૫૪૬૩ બઠેક ખાલી પડી 
ક્રમ ફેકલટી કોલજે બઠેકો ભરાઇ ખાલી
૧ એમબીએ ૧૧૫ ૯૮૧૯ ૩૮૩૭ ૫૯૯૪
૨ એમસીએ ૮૨ ૬૦૦૭ ૭૯૫ ૫૨૧૨
૩ એમસીએ-૩ ૮૦ ૭૬૫૫ ૩૩૯૮ ૩૪૨૫
૪ કુલ ૨૭૭ ૨૩૪૮૧ ૮૦૮૧ ૧૫૪૬૩

નવગુજરાત સમ્ > અમદનાવનાદ--  ઇસનડયિ ઇસન્ટટ્ૂટ ઓફ 
ટેકિરોલરોજી (આઇઆઇટી) ગાંધીિગર 
દ્ારા ્રોમવાર ે બે વષસિિા મા્ટર ઓફ 
આર સ્િ કરો સ્િિી શરૂઆત કરાઈ છે. આ 
કરો સ્િમાં અભયા્ ્ાથ ેનવદ્ાથીથીઓ મા્ટર 
ઓફ આર સ્િ ઇિ ્રો્ાયટી એનડ કલચરિી 
કડગ્ી પ્ાપત કરી શકશે. આ પ્કારિરો કરો સ્િ 
ભારતમાં ્ૌપ્થમ વખત શરૂ કરાયરો 
છે. જમેાં અભયા્ માટે ભારતભરમાંથી 
૪૦૦થી વધાર ેએસપલકેશન્ આવી િતી. 
આ એસપલકેશન્માંથી ૧૩ નવદ્ાથીથીઓિી 
્પ્ંિગી કરાઈ છે. આ પ્્ંગ ે ્રોમવારે 
ખા્ કાયસિક્રમિું આયરોજિ કરાયું િતું, જમેાં 
્ાબરમતી આશ્રમિા કડરકેટર નત્રનિ્પ ્ હુ્રિ 
તથા પ્રોગ્ામિા કસનવિર પ્રોફે્ર શ્રીિીવા્ 
રડે્ી ઉ્પસ્થત રહ્ાં િતા.એમએ ઇિ ્ રો્ાયટી 
એનડ કલચરિરો આ કરો સ્િ ચાર ્નેમ્ટરમાં 
ભણાવાશે.જ ેિરનમયાિ નવદ્ાથીથીઓએ ૮૦ 
કે્રકડટ પ્ાપત કરી, ગ્જેયએુટ થવાિું રિેશે. 
આ કરો સ્િમાં ભારતિા ઇનતિા્, ્પર્ંપરા, 
્ંગીતશૈલી, શા્ત્રીય ્ાનિતય, બિુભાષી 
્માજ તથા વનૈવિકરણ જવેાં નવષયરો ્પર 
અભયા્ કરાવાશે.

IITગાંધીનગર હવે 
MAની ડડગ્ી ્ ણ 
એનાયત કરશે


