ડિગ્રી/ડિપ્લોમા ફામમસી અભ્યાસક્રમોમાાં પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારો માટે
પ્રવેશ કન્ફમમ (Confirm) કરાવવા બાબતે અગત્યની સ ૂચના-રાઉન્િ-૦૨
ડિગ્રી/ડિપ્લોમા ફામમસી અભ્યાસક્રમોના બીજા રાઉન્િમાાં જે ઉમેદવારોને પ્રવેશ ફાળવવા મા આવેલ ેે ેેવા િવ્ા્થીઓએ :1.

પ્રવેશ કન્ફમમ (admission confirm) કરવા ની સમય મયામદા ૦૯/૧૧/૨૦૨૦ ્ી ૧૨/૧૧/૨૦૨૦.

2.

સ ૂચના-૧ માાં ઉલ્લેખિે સમયગાળા દરિમયાન ક્રેડિટ કાિમ / િેખબટ કાિમ / નેટ બેનન્કિંગનો ઉપયોગ કરીને ફક્ે એનલાઈન પેમેન્ટ મોિ
દ્વારા આ લોટમેન્ટ લેટર પર ેપાયેલી ટોકન ટયુશન ફી ભરી ને પ્રવેશ કન્ફમમ કરવાનો રહેશે.

3.

િનર્ામડરે સમયમયામદામાાં એનલાઇન ચુકવણી ગેટવે દ્વારા ફી ની ચુકવણી ્યા પેી, ેમારો પ્રવેશ આપમેળે ેરે જ કન્ફમમ
(confirm) ્શે.

4.
5.

જો લોટમેન્ટ લેટરમાાં ફીનો ઉલ્લેિ શ ૂન્ય હોય ેો ઉમેદવારે પ્રવેશ કન્ફમમ કરવા માટે ACCEPT બટન દબાવવુાં પિશે. જો ેમે આ
પ્રેવશ ફાળવણી કન્ફમમ કરવા માાંગેા ન્ી, ેો ેમે પ્રવેશ DECLINE કરી શકો ેો.

િિમશન સ્લલપ િપ્રન્ટ કરવા માટે, ેમારે લોગીન કરી ને “Admission Details” મેન ુ હેઠળ િિમશન સ્લલપ પર ક્ક્લક કરીને િિમશન
સ્લલપનુ ાં િપ્રન્ટઆઉટ લઈ શકો ેો. જો ેમે સમય મયામદામાાં ેમને ફાળવેલ પ્રવેશ જો આપ કન્ફમમ નાાં કરો ેો આ ફાળવણી રદ
કરવામાાં આવશે.

6.

જો ેમે અનુસ ૂખચે જાિે ( સસી) અ્વા અનુસ ૂખચે જનજાિે ( સટી) કેટેગરીના ેો અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ ઇક્ન્લટટય ૂટમાાં પ્રવેશ
મળે લ ેે અને ફી ચલાનમાાં દશામવેલ ફી ઝીરો ેે , ેો ેમારે પ્રવેશ મળે લ સાંલ્ામાાં "ફ્રી િશપકાિમ " જમા કરાવવુાં પિશે. અન્ય્ા ેમારે
સાંલ્ાને લાગુ પિેી ફી ભરવાની રહેશે.

7.

જો ેમે ફાળવેલ પ્રવેશ રદ(Withdraw) કરવા માાંગેા હોવ ેો િનયે સમય મયામદા ૧૦/૧૧/૨૦૨૦ ્ી ૧૩/૧૧/૨૦૨૦ સુર્ીમા
ેમારા િાેામા લોગીન કરી ને “Admission Details” -> “Admission withdraw” બટન ક્ક્લક કરો. ેમારા મોબાઇલ પર પ્રાપ્ે 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/ડિપ્લોમા ફામમસી મા પ્રવેશ લેનાર દરે ક િવ્ા્થીઓ

ટોકન ટયુશન ફી ભયામ બાદ સાંલ્ા િાેે ેા.૨૩/૧૧/૨૦૨૦

સુર્ીમાાં રીપોટીંગ (એનલાઈન/એફલાઈન) કરવાનુ ાં રહેશે અન્ય્ા પ્રવેશ રદ ્વાને પાત્ર રહેશે. રદ ્યેલ પ્રવેશ નુ ાં રીફાંિ િનયમ-૧૮
ની જોગવાઈ મુજબ રહેશ.ે
9.

ઉમેદવારોને કેન્ર / રાજ્ય સરકારની માગમદિશિકા, COVID-19 સાંબિાં ર્ે પ્રોટોકોલ અને િનયમો નુ ાં પાલન કરવા િવનાંેી ેે .

૦૯/૧૧/૨૦૨૦

-સભ્ય સચચવ શ્રી

