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(B) ચેન્નાઇ
(D) ડેન બ્રાઉન
(D) પશ્ચિમ બંગાળ
(A) પટના
(A) અટલ બિહારી વાજપયી

વિજેતાઓના નામ

૧) ડી.એન.વૈષ્ણવ
૨) ધર્મેન્દ્ર ગુપ્તા
૩) અનિશા યાકુબભાઈ ડોિડયા
૪) ભરત એમ પંચાલ
૫) હેતલ બી વ્યાસ
૬) તેજન્ે દ્ર ભૂવા
૭) અનસુયા મહેશ્વરી
૮) ઉમંગ ત્રિવેદી
૯) પ્રતીક પ્રજાપતિ
૧૦) ચિરાગ સી ચાવડા
વિજેતાઓની સુવિધાને ધ્યાનમાં
રાખી હવે તેઓના ઇનામ કુરિયર
દ્વારા તેમના ઘરના સરનામે મોકલી
આપવામાં આવશે.

સમાજવિદ્યા ભવનની ઘટના બાદ ગુજરાત યુનિ.ભવનમાં ફરજ બજાવતાં પ્રોફેસરના રૂમમાં સીસીટીવી લગાવવા માગણી

બદનક્ષીથી બચવા પ્રોફેસરો CCTVના શરણે
હેમંત જોષી > અમદાવાદ

ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં
આવેલા સમાજવિદ્યા ભવનમાં ફરજ
બજાવતા મહિલા પ્રોફેસરો પર કોઇ
અજાણ્યા વ્યકિતએ બિભત્સ ભાષામાં
લેટરો લખ્યા હોવાની
ઘટનાની હાલ તપાસ
ચાલી રહી છે. હજુ સુધી
આ ઘટનામાં ખરેખર
કોણ સંડોવાયેલંુ છે તેની
જાણકારી બહાર આવી
શકી નથી. આ સ્થિતિમાં
ભવનમાં ફરજ બજાવતાં
પ્રોફેસરોએ
યુનિવર્સિટીના
કુલપતિને એક પત્ર લખીને આગામી
દિવસોમાં દરેક પ્રોફેસરોને રૂમમાં
સીસીટીવી કેમરે ા મુકવાની માંગણી કરી
છે. સમાજવિદ્યા ભવનમાં બનેલી ઘટના
ફરીવાર ન બને તે માટે આ માંગણી

કરવામાં આવી હોવાનું પણ જણાવવામાં
આવ્યું છે.
યુનિવર્સિટીમાં સમાજવિદ્યા ભવન
જેવી ઘટનાઓ અવાર-નવાર બનતી રહે
છે. ભૂતકાળમાં કોઇ પ્રોફેસરો પોતાની
રૂમમાં વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થિનીઓને લેશન
સમજાવવા માટે બોલાવે
અથવા તો કોઇ મુદ્દે ચર્ચા
કરતાં હોય તો પણ
પ્રોફેસરો ધમકાવતાં
હોવાની વિગતો બહાર
આવતી હતી. આ
ઉપરાંત એક પ્રોફેસરના
વિદ્યાર્થીઓને
અન્ય
પ્રોફેસરો દ્વારા ભડકાવવામાં
આવતાં હોવાના પણ અનેક કિસ્સાઓ
બહાર આવી ચુક્યા છે. સમાજવિદ્યા
ભવનમાં તાજેતરમાં બહાર આવેલી
ઘટના બાદ પ્રોફેસરોએ હવે પોતાની
સલામતી શોધવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

માગણી
નહીં સ્વીકારય તો
વધારાની જવાબદારી
નહીં સ્વીકારીએ:
પ્રોફેસરો

IITગાંધીનગર હવે
MAની ડિગ્રી પણ
એનાયત કરશે

સીસીટીવી કેમરે ા હોવા છતાં આક્ષેપો થયા જ છે !

યુનિવર્સિટીમાં જે અધિકારીઓના કેિબનમાં સીસીટીવી કેમરે ા છે તેમની સામે
પણ ભૂતકાળમાં આક્પષે ો થઇ ચુક્યા છે. સૂત્રો કહે છે એક અધિકારીએ પોતાની
રૂમમાં ગોઠવેલા સીસીટીવી કેમરે ાના એંગલ પોતાની સામે મળવા માટે આવતાં
મુલાકાતીઓ પર જ ફોક્સ થાય તે રીતે ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે આ
અધિકારીએ મહિલા મુલાકાતીઓ માટે જ આ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાના
આક્પષે ો પણ થયા હતા. સૂત્રો કહે છે યુનિવર્સિટીના જુદા જુદા ભવનોમાં ફરજ
બજાવતાં પ્રોફેસરો વચ્ચે પણ ગંદુ આંતરિક રાજકારણ ચાલતું હોય છે. જેનો
ઉકેલ સીસીટીવી કેમરે ાથી કયારેય આવી શકે તેમ નથી.
પ્રોફેસરો કહે છે કે સામાન્ય રીતે કોઇ
ઘટના બને તો તેની તપાસ કર્યા પછી જે
તે વ્યકિત પર આક્ષેપો કરવામાં આવતાં
હોય છે. પરંતુ હવે તો તપાસ શરૂ થાય
તે પહેલા જ સાચા-ખોટા આક્ષેપો શરૂ
કરી દેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં દરેક
ભવનમાં ફરજ બજાવતાં પ્રોફેસરો માટે
કામ કરવાનું મુશ્કેલ બની જાય તેમ
છે.પ્રોફેસરો પોતાની કામગીરી પ્રમાણે

મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કર્મીઓની રેલી

--
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ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ
ટેક્નોલોજી (આઇઆઇટી) ગાંધીનગર
દ્વારા સોમવારે બે વર્ષના માસ્ટર ઓફ
આર્ટ્સ કોર્સની શરૂઆત કરાઈ છે. આ
કોર્સમાં અભ્યાસ સાથે વિદ્યાર્થીઓ માસ્ટર
ઓફ આર્ટ્સ ઇન સોસાયટી એન્ડ કલ્ચરની
ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી શકશે. આ પ્રકારનો કોર્સ
ભારતમાં સૌપ્રથમ વખત શરૂ કરાયો
છે. જેમાં અભ્યાસ માટે ભારતભરમાંથી
૪૦૦થી વધારે એપ્લિકેશન્સ આવી હતી.
આ એપ્લિકેશન્સમાંથી ૧૩ વિદ્યાર્થીઓની
પસંદગી કરાઈ છે. આ પ્રસંગે સોમવારે
ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં
સાબરમતી આશ્રમના ડિરેક્ટર ત્રિદિપ સુહ્રદ
તથા પ્રોગ્રામના કન્વિનર પ્રોફેસર શ્રીનીવાસ
રેડ્ડી ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.એમએ ઇન સોસાયટી
એન્ડ કલ્ચરનો આ કોર્સ ચાર સેમિસ્ટરમાં
ભણાવાશે.જે દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ ૮૦
ક્રેડિટ પ્રાપ્ત કરી, ગ્જરે ્યુએટ થવાનું રહેશ.ે
આ કોર્સમાં ભારતના ઇતિહાસ, પરંપરા,
સંગીતશૈલી, શાસ્ત્રીય સાહિત્ય, બહુભાષી
સમાજ તથા વૈશ્વિકરણ જેવાં વિષયો પર
અભ્યાસ કરાવાશે.

એમબીએ-એમસીએમાં પ્રવેશ
માટે ચાલતી ઓનલાઇન કાર્યવાહી અંતર્ગત
ફાઇનલ રાઉન્ડ માટે આજે વિદ્યાર્થીઓને
કોલેજની ફાળવણી કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં
એમબીએ-એમસીએમાં મળીને કુલ ૧૫૪૬૩
બેઠકો ખાલી પડી હતી. જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ
ફાળવવામાં આવ્યો છે તેમને આગામી તા.૧લી
સુધી ફી ભરવાની સમયમર્યાદા આપવામાં
આવી છે. જે વિદ્યાર્થીઓને કોલેજની ફાળવણી
કરી દેવામાં આવી છે તે તમામ પ્રવેશ મેળવશે
જ તેવંુ નક્કી ન હોવાના કારણે હજુ વધારે
બેઠકો ખાલી પડે તેવી શકયતાં છે.
એમબીએ-એમસીએની ૨૩૫૮૧ બેઠકો
માટે પ્રવેશની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી
હતી. જેમાં આજે વિદ્યાર્થીઓને ફાળવણી
કરવામાં આવી તેમાં માત્ર ૮૦૩૦ બેઠકો
ભરાઇ હતી એટલે કે ૧૫૪૬૩ બેઠકો

બેદરકારી

પ્રાથમિક શાળાઓમાં ચાલતી મધ્યાહન ભોજન યોજનાનું સંચાલન એનજીઓ હસ્તક સોંપવાના મુદ્દે હજારો કર્મચારી
બેકાર બનવાના ભયથી ગાંધીનગરમાં મધ્યાહન ભોજન યોજનાના કર્મચારીઓએ સરકારના નિર્ણય સામે વિરોધ
કરી રેલી યોજી હતી.સરકારના આવા વલણથી વર્ષોથી માનદ વેતનમાં ફરજ બજાવતા હજારો કર્મચારીઓએ પોતાની
અનેક સમસ્યાઓનો નીવેડો લાવવા માગણી કરી સરકાર સામે બાંયો ચડાવી હતી.તસવીર ધાર્મિક ચૌહાણ

ક્રમ
૧
૨
૩
૪

ફેકલ્ટી	 કોલેજ
એમબીએ
એમસીએ
એમસીએ-૩
કુલ

૧૧૫
૮૨
૮૦
૨૭૭

ખાલી પડી હતી. એમબીએમાં કુલ ૧૧૫
કોલેજોમાં ૯૮૧૯ બેઠકો માટેની કાર્યવાહીમાં
માત્ર ૩૮૩૭ બેઠકો પર વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ
આપવામાં આવતાં ૫૯૯૪ બેઠકો ખાલી રહી
હતી. આજ રીતે એમસીએની ૮૨ કોલેજોમાં
૬૦૦૭ બેઠકો ઉપલબ્ધ છે જે પૈકી આજે
માત્ર ૭૯૫ બેઠકો ભરાતા ૫૨૧૨ બેઠકો
ખાલી પડી હતી. એમસીએ સેમસ્ટ
ે ર-૩માં
૮૦ કોલેજોમાં ૭૬૫૫ બેઠકો પૈકી ૩૩૯૮
બેઠકો ભરાતા ૪૨૫૭ બેઠકો ખાલી રહી
હતી. આમ, એમબીએમાં માત્ર ૨૬ કોલેજોને

બેઠકો

૯૮૧૯
૬૦૦૭
૭૬૫૫
૨૩૪૮૧

ભરાઇ ખાલી

૩૮૩૭
૭૯૫
૩૩૯૮
૮૦૮૧

૫૯૯૪
૫૨૧૨
૩૪૨૫
૧૫૪૬૩

૧૦૦ ટકા એટલે કે બેઠકો જેટલા વિદ્યાર્થીઓ
મળી રહ્યા હતા. જયારે એમસીએની ૧૩ અને
એમસીએ સેમસ્ટ
ે ર-૩માં ૨૯ કોલેજોને ૧૦૦
ટકા વિદ્યાર્થીઓ મળી રહ્યા હતા. એમબીએની
૧, એમસીએની ૧૮ અને એમસીએ સેમસ્ટ
ે ર૩ની ૨ કોલેજોને એકપણ વિદ્યાર્થીઓ મળી
શકયો નહોતાે. તા.૨૮મીથી આગામી તા.૧લી
સુધી વિદ્યાર્થીઓને ફી ભરવાની રહેશ.ે સૂત્રો
કહે છે હજુ ફી ભરવાની સમયમર્યાદા પુરી
થયા બાદ અનેક બેઠકો ખાલી પડે તેવી પણ
શકયતા છે.

યુનિવર્સિટીની માર્કસ દર્શાવવાની પદ્ધતિથી અનેક વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલીમાં મુકાયા

યુિન.ના જડ વલણના કારણે ૩૮
વિદ્યાર્થીઓ MBAપ્રવેશથી વંચિત
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એમબીએ-એમસીએમાં પ્રવેશ માટેની
કાર્યવાહી હાલ ચાલી રહી છે. ગ્જરે ્યુએશનમાં જે
વિદ્યાર્થીઓને ૫૦ ટકા માર્કસ હોય તેમને પ્રવેશ
માટે લાયક ગણવામાં આવતાં હોય છે.ગુજરાત
યુનિવર્સિટીમાંથી ગ્જરે ્યુએશન કરીને ૫૦ ટકા
હોવા છતાં અંદાજે ૩૮ જેટલા વિદ્યાર્થીઓને
એમબીએ ઓનલાઇન એડમિશન સિસ્ટમમાંથી
બાકાત કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ વિદ્યાર્થીઓ
પોતાને ૫૦ ટકા માર્કસ થાય છે તેવી રજૂઆત
સાથે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી પ્રવેશ સમિતિ અને
યુનિવર્સિટી વચ્ચે ધકકા ખાઇ રહ્યા છે છતાં કોઇ
ઉકેલ આવ્યો નથી.
યુનિવર્સિટીના ઓર્ડિનન્સ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓની
ગ્જરે ્યુએશનની માર્કશીટમાં બે રીતે માર્કસ
દર્શાવવામાં આવે છે. જેમાં એકમાં વિદ્યાર્થીએ
પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા વર્ષમાં મેળવેલા
કુલ માર્કસનો સરવાળો ગણીને ઓવરઓલ
માર્કસ દર્શાવવામાં આવે છે. બીજી પદ્ધતિમાં
વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર સેમસ્ટ
ે ર ૫ અને ૬માં
મેળવેલા માર્કસ એટલે કે એક્સટર્નલ માર્કસને
દર્શાવવામાં આવે છે. આ બન્નેમાંથી જે ઓછા

કોલેજમાં વહેલા આવીને મોડે સુધી
કામગીરી કરતાં હોય છે. સમાજવિદ્યા
ભવનની ઘટના બાદ હવે કોઇપણ
પ્રોફેસર વહેલા આવવા કે મોડે સુધી
રોકાતા પહેલા સો વખત વિચાર કરે
તેવી સ્થિતિ ઊભી થઇ છે. તાજેતરમાં
સમાજવિદ્યા ભવનની ઘટના બાદ દરેક
પ્રોફેસરોની રૂમને તાળાં મારી દેવાનું
નક્કી કરાયું છે. સફાઇ કર્મચારી આવે

ત્યારે રૂમની સફાઇ કરીને ફરીવાર રૂમને
તાળું મારી દેવામાં આવશે. પ્રોફેસર
જયારે આવે ત્યારે તે જાતે જ રૂમ ખોલે
તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની સૂચના પણ
આપી દેવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત
ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટનાઓથી
બચવા માટે દરેક પ્રોફેસરોની રૂમમાં
સીસીટીવી કેમરે ા મુકવાની માંગણી
પણ કરવામાં આવી છે. તાજેતરમાં
સમાજવિદ્યા ભવનના પ્રોફેસરો દ્વારા

કુલપતિને એક પરિપત્ર મોકલીને
સલામતી અથવા તો ગમે તે પ્રકારના
આક્ષેપોથી બચવા માટે તાકિદે
સીસીટીવી કેમરે ા મુકવાની માંગણી
કરવામાં આવી છે. જો તાકિદે આવી
વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં ન આવે તો
આગામી દિવસોમાં પ્રોફેસરો દ્વારા
કોઇપણ પ્રકારની જવાબદારી નહીં
સ્વીકારવાની ચીમકી પણ આપવામાં
આવી છે.

બી.કોમ.માં ખાલી પડનારી બેઠકો
ભરવાની સત્તા કોલેજોને નહીં સોંપાય

પ્રવશે વંચિત વિદ્યાર્થીઓને રૂબરૂમાં બોલાવીને મેરિટના આધારે કોલેજ ફાળવાશે
નવગુજરાત સમય > અમદાવાદ
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બેઠકો ખાલી છતાં પ્રવેશ નહીં !

એમબીએમાં હાલ મોટાભાગની બેઠકો
ખાલી પડી છે. આમ છતાં યુનિવર્સિટીના
જડ નિયમના કારણે જે વિદ્યાર્થીઓ ખરેખર
એમબીએમાં પ્રવેશ મેળવીને આગળ ભણવા
માંગે છે તે તમામને પ્રવેશ મળતો નથી.
આ પ્રકારની વિસંગતતા ઊભી થાય ત્યારે
શું કરવું તે માટે કોઇ અલાયદુ તંત્ર જ ન
હોવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓએ પણ કયાં
જવું તે ખબર પડતી નથી. જે વિદ્યાર્થીઓની
રઝળપાટ કરવાની તાકાત છે તેઓ હાલ
ધક્કા ખાઇ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓના કહેવા
પ્રમાણે છેલ્લે પ્રવેશ સમિતિના અધિકારી
કહે છે જો યુનિવર્સિટી જે તે વિદ્યાર્થીઓને
૫૦ ટકા થાય છે તેવંુ લખાણ કરી આપે તો
પ્રવેશ આપવા તૈયાર છીએ. પણ, યુનિવર્સિટી
સત્તાધીશો આ માટે તૈયાર નથી.
હોય તેને પ્રવેશ માટે માન્ય ગણવામાં આવે છે.
એટલે કે કોઇ વિદ્યાર્થીને ઓવરઓલ ૫૦ ટકા
માર્કસ થતાં હોય તો યુનિવર્સિટીની માર્કશીટમાં
પદ્ધતિ એક પ્રમાણે તેને ૫૦ ટકા માર્કસ થતાં
હોવાનું દર્શાવવામાં આવે છે. પરંતુ બીજી
સિસ્ટમમાં માત્ર સેમસ્ટ
ે ર-૫ અને ૬માં મેળવેલા

માર્કસ દર્શાવવામાં આવતાં હોવાથી મોટાભાગના
વિદ્યાર્થીઓને આ બે સેમસ્ટ
ે રમાં ૫૦ ટકા થતાં
નથી. આ વિદ્યાર્થીઓએ એમબીએમાં પ્રવેશ
માટે ફોર્મ ભર્યા ત્યારે તેમને મોક રાઉન્ડ સુધી
તમામ કાર્યવાહીમાં ભાગ લેવા દેવામાં આવ્યો
પરંતુ અચાનક ફાઇનલ રાઉન્ડમાંથી અંદાજે
૩૮ વિદ્યાર્થીઓને બાકાત કરી દેવામાં આવ્યા
હતા.સૂત્રો કહે છે એમબીએ પ્રવેશ માટે માત્ર
એક્સટર્નલ માર્કસ ગણવામાં આવે છે. જો
ઓવરઓલ માર્કસ ગણવામાં આવે તો વિદ્યાર્થી
પ્રવેશ લાયક બની જાય છે. પરંતુ પ્રવેશ સમિતિ
માત્ર એક્સટર્નલના માર્કસ ગણતાં હોવાથી
પ્રવેશ લાયક થતાં ન હોવાથી તમામને બાકાત
કરવામાં આવ્યા છે. બીજીબાજુ જે વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશમાંથી રદ કરી દેવામાં આવ્યા છે તે તમામ
હાલ યુનિવર્સિટી અને પ્રવેશ સમિતિ વચ્ચે ધક્કા
ખાઇ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓ કહે છે માત્ર ગુજરાત
યુનિવર્સિટીમાં જ આ પ્રકારે અલગ અલગ
માર્કસ દર્શાવવામાં આવે છે. બાકીની તમામ
યુનિવર્સિટીઓમાં ઓવરઓલ માર્કસ બતાવવામાં
આવતાં હોય છે. આમ, યુનિવર્સિટીની ભૂલના
કારણે હાલ વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ વંચિત રહેવાનો
વખત આવ્યો છે.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સાથે
જોડાયેલી કોમર્સ સહિતના જુદા જુદા
પાંચ કોર્સમાં ચાલુ વર્ષે ઓનલાઇન
એડમીશન કાર્યવાહી કરવામાં આવી
રહી છે. જેમાં બાકીના તમામ કોર્સમાં તો
વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવી આપવામાં
આવ્યો છે. પરંતુ કોમર્સમાં પ્રવેશ વંચિત
રહેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે આગામી તા.૩૦
અને ૩૧મીએ રૂબરૂમાં બોલાવવાનું નક્કી
કરવામાં આવ્યું છે. આ માટેની સત્તાવાર
જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આ
કાર્યવાહી પછી પણ ખાલી પડનારી બેઠકો
ભરવાની સત્તા કોલેજોને નહીં સોંપવાનું
નક્કી કરાયું છે.
યુનિવર્સિટીએ પ્રથમ વખત એકસાથે
પાંચ કોર્સમાં ઓનલાઇન એડમિશન
કર્યા છે. જે પૈકી અગાઉ બાકીના કોર્સમાં
સેન્ટ્રલાઇઝ એડમિશન થતા હતા પરંતુ
ઓનલાઇન પ્રથમ વખત કરવામાં આવી
રહ્યા છે. હાલ બાકીના તમામ કોર્સ માટે
કોઇ મુશ્કેલી નથી. પરંતુ કોમર્સમાં પ્રવેશ
વંચિત રહેલા ૧૨૦૦થી વધુ વિદ્યાર્થીઓને

યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી કોમર્સ કોલેજોમાં પ્રવેશ પહેલા જ કુલપતિ દ્વારા
દરેક કોલેજોમાં ૨૫ બેઠકો સ્પોર્ટસ કવોટા તરીકે અનામત રાખવામાં આવી
હતી. પરંતુ હાલ નિયત બેઠકો પણ ખાલી પડી રહી છે. આ સ્થિતિમાં હવે
સ્પોર્ટસ કવોટામાં કોઇ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ ફાળવવામાં નહીં આવે. કુલપતિ
કહે છે કોઇ વિદ્યાર્થી નેશનલ કે ઇન્ટરનેશનલ ગેમ રમ્યો હશે અને તેને કોઇ
ચોક્કસ કોલેજમાં પ્રવેશ લેવો હશે તો યુનિવર્સિટીમાંથી સીધી વ્યવસ્થા કરી
દેવામાં આવશે. ઉલ્લેખનીય છે કે સ્પોર્ટસ કવોટામાં પ્રવેશ મેળવવા માટે હાલ પણ
અનેક લાગતાં-વળગતાંઓ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. કેટલાક કહેવાતા નેતાઓએ
પણ છેલ્લે સ્પોર્ટસ કવોટામાં પ્રવેશ અપાવી દેવાની બાયેધરી આપીને કેટલાક
વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી રૂપિયા લઇને અન્ય કોલેજમાં પ્રવેશ લેતા રોકી રાખ્યા છે.

કોલેજ ફાળવી આપવામાં આવી છે.
આમછતાં હજુ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને
પ્રવેશ મળ્યો ન હોવાનું બહાર આવી
રહ્યું છે. રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યા પછી પ્રવેશ
ન લેનારા અથવા તો રજિસ્ટ્રેશન જ ન
કરાવનારા વિદ્યાર્થીઓને વધુ એક તક
આપવાનું નક્કી કરાયું છે. આ અંગે
કુલપતિ એમ.એન.પટેલ કહે છે આગામી
તા.૩૦ અને ૩૧મીએ હજુપણ પ્રવેશ
વંચિત રહેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને
બોલાવીને ખાલી પડેલી બેઠકો પર
મેરિટના આધારે ફાળવણી કરવામાં

આવશે. ત્યાર પછી પણ જે બેઠકો ખાલી
રહેશે તેને ભરવાની સત્તા કોલેજોને
સોંપવામાં આવશે નહીં. સામાન્ય રીતે
ખાલી પડી રહેલી બેઠકો ભરવાની સત્તા
છેવટે કોલેજોને સોંપી દેવામાં આવતી
હોય છે. પરંતુ કોમર્સમાં આ પ્રકારે
ખાલી પડેલી બેઠકો હવે આગામી વર્ષ
સુધી ખાલી રહેવા દેવામાં આવશે. નોન
રિપોર્ટિંગ થનારી બેઠકો પણ હવે ખાલી
જ રહેવા દેવામાં આવશે. પ્રવેશ અંગેની
માહિતી યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર
પણ મુકી દેવામાં આવી છે.

