ડિપ્ોમા થી ડિગ્રી એન્જીનીયરીંગ અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રળે મેલળે ઉમેદળારો
માટે પ્રળે કન્જફમમ (Confirm) કરાળળા બાબતે અગત્યની સ ૂચના-રાઉન્જિ-૦૨
ડડપ્રોભા થી ડડગ્રી એન્જીનીમયીંગ અભ્માસક્રભોના ફીજા યાઉન્જડભાાં જે ઉભેદલાયોને પ્રલેળ પાલલા ભા આલેર છે તેલા વલદ્યાથીઓએ:1.

પ્રલેળ કન્જપભમ (admission confirm) કયલા ની સભમ ભમામદા ૧૦/૧૧/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૧/૨૦૨૦.

2.

સ ૂચના-૧ ભાાં ઉલ્રેખિત સભમગાા દયવભમાન ક્રેડડટ કાડમ / ડેખફટ કાડમ / નેટ ફેનન્જકિંગનો ઉમોગ કયીને પક્ત ઓનરાઈન ેભેન્જટ ભોડ
દ્વાયા આ એરોટભેન્જટ રેટય ય છામેરી ટોકન ટયુળન પી બયી ને પ્રલેળ કન્જપભમ કયલાનો યહેળે.

3.

વનધામડયત સભમભમામદાભાાં ઓનરાઇન ચુકલણી ગેટલે દ્વાયા પી ની ચુકલણી થમા છી, તભાયો પ્રલેળ આભેે તયત જ કન્જપભમ
(confirm) થળે.

4.

5.

જો એરોટભેન્જટ રેટયભાાં પીનો ઉલ્રેિ શ ૂન્જમ હોમ તો ઉભેદલાયે પ્રલેળ કન્જપભમ કયલા ભાટે ACCEPT ફટન દફાલવુાં ડળે. જો તભે આ
પ્રેલળ પાલણી કન્જપભમ કયલા ભાાંગતા નથી, તો તભે પ્રલેળ DECLINE કયી ળકો છો.

એડવભળન સ્લર વપ્રન્જટ કયલા ભાટે, તભાયે રોગીન કયી ને “Admission Details” ભેન ુ હેઠ એડવભળન સ્લર ય ક્ક્રક કયીને એડવભળન
સ્લરનુ ાં વપ્રન્જટઆઉટ રઈ ળકો છો. જો તભે સભમ ભમામદાભાાં તભને પાલેર પ્રલેળ જો આ કન્જપભમ નાાં કયો તો આ પાલણી યદ
કયલાભાાં આલળે.

6.

જો તભે અનુસ ૂખચત જાવત (એસસી) અથલા અનુસ ૂખચત જનજાવત (એસટી) કેટેગયીના છો અને સેલ્પ પાઇનાન્જસ ઇક્ન્જલટટય ૂટભાાં પ્રલેળ
ભે ર છે અને પી ચરાનભાાં દળામલેર પી ઝીયો છે , તો તભાયે પ્રલેળ ભે ર સાંલથાભાાં "ફ્રી વળકાડમ " જભા કયાલવુાં ડળે. અન્જમથા તભાયે
સાંલથાને રાગુ ડતી પી બયલાની યહેળે.

7.

જો તભે પાલેર પ્રલેળ યદ(Withdraw) કયલા ભાાંગતા હોલ તો વનમત સભમ ભમામદા ૧૧/૧૧/૨૦૨૦ થી ૧૩/૧૧/૨૦૨૦ સુધીભા
તભાયા િાતાભા રોગીન કયી ને “Admission Details” -> “Admission withdraw” ફટન ક્ક્રક કયો. તભાયા ભોફાઇર ય પ્રાપ્ત ઓટીી
(OTP) દાિર કયો અને ”Confirm Admission/ Withdraw” ફટન ક્ક્રક કયો. પ્રલેળ યદ કયે ર વલદ્યાથીઓ ને પ્રલેળ યદ અંગેના વનમભ ૧૮ મુજફ પી યીપાંડ ભલા ાત્ર યહેળે.

8.

ડડપ્રોભા થી ડડગ્રી એન્જીનીમયીંગ ભા પ્રલેળ રેનાય દયે ક વલદ્યાથીએ ટોકન ટયુળન પી બમામ ફાદ સાંલથા િાતે તા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦ સુધીભાાં

યીોટીંગ (ઓનરાઈન/ઓપરાઈન) કયલાનુ ાં યહેળે અન્જમથા પ્રલેળ યદ થલાને ાત્ર યહેળે. યદ થમેર પ્રલેળ નુ ાં યીપાંડ વનમભ-૧૮ ની
જોગલાઈ મુજફ યહેળે.
9.

ઉભેદલાયોને કેન્જર/યાજ્મ સયકાયની ભાગમદવળિકા, COVID-19 સાંફવાં ધત પ્રોટોકોર અને વનમભો નુ ાં ારન કયલા વલનાંતી છે .

૧૦/૧૧/૨૦૨૦

-સભ્ય સચચળ શ્રી

