ડિગ્રી એન્જીનીયરીંગ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારો માટે પ્રવેશ
કન્જફમમ (Confirm) કરાવવા બાબતે અગત્યની સ ૂચના-રાઉન્જિ-૦૨
ડિગ્રી એન્જીનીયરીંગ અભ્યાસક્રમોના બીજા રાઉન્જિમાાં જે ઉમેદવારોને પ્રવેશ ફાળવવા મા આવેલ છે તેવા િવ્ા્થીઓએએ:1.
2.
3.

પ્રવેશ કન્જફમમ (admission confirm) કરવા ની સમય મયામદા ૦૪/૧૧/૨૦૨૦ ્ી ૦૭/૧૧/૨૦૨૦.

સ ૂચના-૧ માાં ઉલ્લેખિત સમયગાળા દરિમયાન ક્રેડિટ કાિમ / િેખબટ કાિમ / નેટ બેનન્જકિંગનો ઉપયોગ કરીને ફક્ત એનલાઈન પેમેન્જટ મોિ
દ્વારા આ એલોટમેન્જટ લેટર પર છપાયેલી ટોકન ટયુશન ફી ભરી ને પ્રવેશ કન્જફમમ કરવાનો રહેશે.
િનર્ામડરત સમયમયામદામાાં એનલાઇન ચુકવણી ગેટવે દ્વારા ફી ની ચુકવણી ્યા પછી, તમારુાં પ્રવેશ આપમેળે તરત જ કન્જફમમ
(confirm) ્શે.

4.
5.

જો એલોટમેન્જટ લેટરમાાં ફીનો ઉલ્લેિ શ ૂન્જય હોય તો ઉમેદવારે પ્રવેશ કન્જફમમ કરવા માટે ACCEPT બટન દબાવવુાં પિશે. જો તમે આ
પ્રેવશ ફાળવણી કન્જફમમ કરવા માાંગતા ન્ી, તો તમે પ્રવેશ DECLINE કરી શકો છો.

એિિમશન સ્લલપ િપ્રન્જટ કરવા માટે, તમારે લોગીન કરી ને “Admission Details” મેન ુ હેઠળ એિિમશન સ્લલપ પર ક્ક્લક કરીને એિિમશન
સ્લલપનુ ાં િપ્રન્જટઆઉટ લઈ શકો છો. જો તમે સમય મયામદામાાં તમને ફાળવેલ પ્રવેશ જો આપ કન્જફમમ નાાં કરો તો આ ફાળવણી રદ
કરવામાાં આવશે.

6.

જો તમે અનુસ ૂખચત જાિત (એસસી) અ્વા અનુસ ૂખચત જનજાિત (એસટી) કેટેગરીના છો અને સેલ્ફ ફાઇનાન્જસ ઇક્ન્જલટટય ૂટમાાં પ્રવેશ
મળે લ છે અને ફી ચલાનમાાં દશામવેલ ફી ઝીરો છે , તો તમારે પ્રવેશ મળે લ સાંલ્ામાાં "ફ્રી િશપકાિમ " જમા કરાવવુાં પિશે. અન્જય્ા તમારે
સાંલ્ાને લાગુ પિતી ફી ભરવાની રહેશે.

7.

જો તમે ફાળવેલ પ્રવેશ રદ(Withdraw) કરવા માાંગતા હોવ તો િનયત સમય મયામદા ૦૫/૧૧/૨૦૨૦ ્ી ૦૮/૧૧/૨૦૨૦ સુર્ીમા
તમારા િાતામા લોગીન કરી ને “Admission Details” -> “Admission withdraw” બટન ક્ક્લક કરો. તમારા મોબાઇલ પર પ્રાપ્ત એટીપી
(OTP) દાિલ કરો અને ”Confirm Admission/ Withdraw” બટન ક્ક્લક કરો. પ્રવેશ રદ કરે લ િવ્ા્થીઓએ ને પ્રવેશ રદ અંગેના િનયમ ૧૮ મુજબ ફી રીફાંિ મળવા પાત્ર રહેશે.

8.

પ્ર્મ વર્મ ડિગ્રી ઇજનેરી મા પ્રવેશ લેનાર દરે ક િવ્ા્થીઓએ ટોકન ટયુશન ફી ભયામ બાદ સાંલ્ા િાતે તા.૧૨/૧૧/૨૦૨૦ સુર્ીમાાં
રીપોટીંગ કરવાનુ ાં રહેશે અન્જય્ા પ્રવેશ રદ ્વાને પાત્ર રહેશે. રદ ્યેલ પ્રવેશ નુ ાં રીફાંિ િનયમ-૧૮ ની જોગવાઈ મુજબ રહેશે.

9.

ઉમેદવારોને કેન્જર / રાજ્ય સરકારની માગમદિશિકા, COVID-19 સાંબિાં ર્ત પ્રોટોકોલ અને િનયમો નુ ાં પાલન કરવા િવનાંતી છે .

૦૫/૧૧/૨૦૨૦

-સભ્ય સચચવ શ્રી

