MBA-MCA ના થમ રાઉ ડ માં એડમીશન મળેલ િવ ાથ માટે અગ ય ની સુચના
 જે િવ ાથ ને એડમીશન કિમટી વારા થમ રાઉ ડ માં એડમીશન મળેલ હોય તેવા િવ ાથ ઓએ તા: ૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી તા: ૨૭/૧૧/૨૦૨૦ સુધી માં
ોવીિઝનલ એડમીશન લેટર માં દશાવેલ સં થા માં એડમીશન કાયમ કરવા માટે તેમાં દશાવેલ ટોકન ફી ઓન-લાઈન ના મા યમ થી ભરવા ની રેહશે. જો
આપના વારા ટોકન ફી ઉપરોકત સમય દર યાન ભરવા માં નહી આવે તો આપનો તે સં થાનો વેશ કાયમ ગણાશે નહી. થમ રાઉ ડ માં એડમીશન મળેલ
િવ ાથ એ ોવીિઝનલ એડમીશન લેટર તથા કાયમી એડમીશન લેટર (ટોકન યુશન ફી ભયા બાદ) ની તેમના લોગ-ઇન ID અને PASSWARD નો ઉપયોગ
કરીને િ ટ ઓઉટ લેવી ફર યાત છે .
 જે િવ ાથ ને કોઈ પણ ટોકન ફી (ઝીરો ફી) ભરવાની છે અને તેમને જો મળેલ એડમીશન કાયમ કરવા માંગતા હોય તો તેમણે પોતાના લોગ-ઇન ID અને
PASSWARD થી લોગ ઇન થઇ ACCEPT BUTTON પર લીક કરવા નું રેહશે. જો આ

યા આપ વારા કરવા માં નહી આવે તો આપનો તે સં થા નો

વેશ કાયમ ગણાશે નહી.
 એડમીશન કિમટી વારા થમ રાઉ ડ માં એડમીશન મળેલ હોય તેવા િવ ાથ ને જો મળેલ એડમીશન રદ કરવું હોય તો ઉપરોકત સમય ગાળા માં રદ કરાવી
શકે છે . પરંતુ આ થમ રાઉ ડ માં િવ ાથ પોતાને ફાળવેલ સં થા માં વેશ કાયમ કરાવતો નથી અથવા વેશ કાયમ કરા યા બાદ િનયત સમય માં રદ કરે છે
તો તેમને તે સં થા માં ભિવ ય માં વેશ ફાળવવા માં આવશે નહી તેની ન ધ લેશો.
 કિમટી ની વેબ સાઈટ પર તા: ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ દશાવેલ કાય મ મુજબ તા: ૨૫/૧૧/૨૦૨૦ થી તા: ૨૭/૧૧/૨૦૨૦ દર યાન િવ ાથ એ સં થા
ખાતે રીપોટ ગ કરી ડો યુમે ટ વેરીફીકેશન કરાવવાનું હતું પરંતુ હાલ ની કોિવડ-૧૯ પરિ થિત ને યાને રાખી ને એડમીશન મળેવેલ દરેક િવ ાથ એ જે તે
સં થા ની માગદ શકા મુજબ સં થા ખાતે ઓન-લાઈન રીપોટ ગ કરવા નું રેહશે. કોઈ પણ િવ ાથ એ બ સં થા ખાતે હાજર થવાની જ ર નથી.
 કિમટી ની વેબ સાઈટ પર તા: ૨૩/૧૦/૨૦૨૦ ના રોજ દશાવેલ કાય મ મુજબ તા: ૩૦/૧૧/૨૦૨૦ જે શૈ િણક સ શ થવા ની તારીખ હતી. પરંતુ
હાલ ની કોિવડ-૧૯ પરિ થિત ને યાને રાખી ને રા ય સરકાર વારા જો નવી માગદ શકા શૈ િણક સ

માટે

હેર કરવા માં આવે તો તે મુજબ અનુસરવાનું

રેહશે.
તા: ૨૪/૧૧/૨૦૨૦

-મે બર સે ેટરી

