B. Architecture અ યાસ મમાં વેશ મેળવેલ ઉમેદવારો માટ
ક ફમ (Confirm) કરાવવા બાબતે અગ યની ૂચના
B. Architecture અ યાસ મના બી

રાઉ ડમાં

ઉમેદવારોને

વેશ

વેશ ફાળવવા મા આવેલ છે તેવા િવ ાથ ઓએ:

1. પ્રવેશ ક ફમર્ (admission confirm) કરવા ની સમયમયાર્દા 27.10.2021 થી 01.11.2021 છે .

2. સ ૂચના-૧ માં ઉ લેિખત સમયગાળા દરિમયાન ક્રેિડટ કાડર્ / ડેિબટ કાડર્ / નેટ બેિ કંગ/UPI નો ઉપયોગ કરીને પોતાના લોગીન થકી
ુ ન ફી ભરી ન
ફક્ત ઓનલાઈન પમ
પેમે ટ મોડ ારા આ એલોટમ
એલોટમે ટ લટર
લેટર પર છપાયલી
છપાયેલી ટોકન ટ શન
શ
ને પ્રવશ
પ્રવેશ ક ફમ
ફમર્ કરવાનો રહશ.
રહેશે
3. િનધાર્િરત સમયમયાર્દામાં ઓનલાઇન ચુકવણી ગેટવે
(confirm) થશે.

ારા ફી ની ચુકવણી થયા પછી, તમારંુ પ્રવેશ આપમેળે તરત જ ક ફમર્

4. જો એલોટમે ટ લેટરમાં ફીનો ઉ લેખ શ ૂ ય હોય તો ઉમેદવારે પ્રવેશ આપોઆપ ક ફમર્ થયેલ છે .તેઓ તેમનો એડમીશન લેટર સીધો
મેળવી શકશ.
મળવી
શકશે અન
અને જો તમ
તમે આ પ્રવશ
પ્રેવશ ફાળવણી ક ફમર્
ફમ કરવા માગતા
માંગતા નથી,
નથી તો તમ
તમે પ્રવશ
પ્રવેશ રદ કરી શકો છો.
છો
5. એડિમશન િ લપ િપ્ર ટ કરવા માટે, તમારે લોગીન કરી ને “Admission Details” મેન ુ હેઠળ એડિમશન િ લપ પર િક્લક કરીને
એડિમશન િ લપનુ ં િપ્ર ટઆઉટ લઈ શકો છો. જો તમે સમય મયાર્દામાં તમને ફાળવેલ પ્રવેશ જો આપ ક ફમર્ નાં કરો તો આ
ફાળવણી રદ કરવામાં આવશે. પરં ત ુ કાઉ સેિલંગના આગલા રાઉ ડમાં આપ ભાગ લઇ શકશો. ફાળવેલ પ્રવેશ ક ફમર્નાં કરવાથી
બીજા
ી રાઉ
ઉ ડ મા ં એ બેઠ
ે ક મેળ
ે વવા પાત્ર
પ થશે નિહ.
િ

6. જો તમે અનુસ ૂિચત જાિત (એસસી) અથવા અનુસ ૂિચત જનજાિત (એસટી) કેટેગરીના છો અને સે ફ ફાઇના સ ઇિ ટટ ૂટમાં પ્રવેશ
મળે લ છે અને ફી ચલાનમાં દશાર્વલ
ે ફી ઝીરો છે , તો તમારે પ્રવેશ મળે લ સં થામાં "ફ્રી િશપકાડર્ " જમા કરાવવું પડશે. અ યથા
તમારે સં થાને લાગુ પડતી ફી ભરવાની રહેશે.
7. જો તમે ફાળવેલ પ્રવેશ રદ(Withdraw) કરવા માંગતા હોવ તો િનયત સમય મયાર્દા 27.10.2021 થી 02.11.2021 મા તમારા ખાતામા
લોગીન કરી ને “Admission Details” ‐> “Admission withdraw” બટન િક્લક કરો. તમારા મોબાઇલ પર પ્રા ત ઓટીપી (OTP) દાખલ
કરો અને ”Confirm Admission/ Withdraw” બટન િક્લક કરો. પ્રવેશ રદ કરે લ ઉમેદવારને પ્રવેશ રદ અંગેના િનયમ -૧૯ મુજબ ફી
રીફંડ મળવા પાત્ર રહશે.
8. B. Architecture મા પ્રવેશ લેનાર દરે ક ઉમેદવારે ટોકન ટયશુ ન ફી ભયાર્ બાદ સં થાખાતે તા.૦૨.૧૧.૨૦૨૧ સુધીમા રીપોટીંગ
(એનલાઈન/એફલાઈન) કરવાનુા ં રહશે.
9. ઉમેદવારોને કે દ્ર / રા ય સરકારની માગર્દિશર્કા, COVID‐19 સંબિં ધત પ્રોટોકોલ અને િનયમો નુ ં પાલન કરવા િવનંતી છે .
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