ુ યાત યાજમની કષૃ  યષુ નલષવિટીઓ
ગજ
ુ ના) ડિગ્રી કોષભાાં પ્રલેળ ભાટે રૂફરૂ કાઉન્વેરીંગ ભાટે
ધોયણ-૧૨ છીના (ફી-ગ્ર
ુ નાઓ
ઉસ્થથત યશેનાય ઉભેદલાયો ભાટે જરૂયી સચ

ુ નાઓ
અગત્મની સચ
(૧)

કામયક્રભ મુજફ રૂફરૂ કાઉન્વેલરિંગભાાં કેટેગયી મુજફ જે તે કોરેજ ભાટે ફોરાલેર ઉભેદલાયોએ જ જે તે તાયીખ
અને વભમ પ્રભાણે શાજય યશેલાનુ ાં યશેળે. અન્મ ઉભેદલાયોએ શાજય યશેલાનુ ાં નથી.

(૨)

ઉભેદલાયોએ નોટીવ ફોડય ઉય દળાયલેર ક્રાવ રૂભભાાં ભેયીટ નાંફય મુજફ જ ફેવલાનુ ાં યશેળે , ઉભેદલાય વાથે
લારીને શૉરભાાં પ્રલેળ ભળે નશીં. જરૂય ડે તો ફશાયથી ફોરાલી ળકાળે. ત્માયફાદ ઉભેદલાયોને કોરેજ
અને કેટેગયીના ભેયીટ નાંફય મુજફ રૂફરૂ કાઉન્વેરીંગ ભાટે કોન્પયન્વરૂભ / યુજી શૉરભાાં ફોરાલલાભાાં
આલળે.

(૩)

શેલ્ વેન્ટય ખાતે પોભય બયતી લખતે જે અવર પ્રભાણત્રો યજૂ કયે ર શોમ તે જ આધાયો તથા લેયીપાઇડ
અયજીપોભય વાથે યાખલાના યશેળે. તેભજ જો અગાઉના યાઉન્ડભાાં ટોકન પી બયે ર શોમ તો તેન ુ ાં અવર ચરણ
રાલલાનુાં યશેળ.ે

(૪)

ભેયીટ નાંફય મુજફ પ્રલેળ પ્રક્રક્રમા ળરૂ થઈ ગઈ શળે અને ઉભેદલાયો ભોડા આલળે તો તેલા ઉભેદલાયોને જે
તે વભમે ચારતા ભેયીટ ક્રભ અને ખારી યશેર ફેઠકની ક્રયસ્થથતત મુજફ પ્રલેળ પ્રક્રક્રમાભાાં શાજય ગણલાભાાં
આલળે.

(૫)

પ્રલેળ પ્રક્રક્રમા અંતગત
ય વૌ પ્રથભ જનયર ભેયીટ રીથટ મુજફ ઉભેદલાયોને ખારી ફેઠકોની વાંખ્મા પ્રભાણે જે
તે કોરેજભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. આ દયમ્માન અનાભત કેટેગયીના ઉભેદલાય ભેયીટભાાં આગ શળે તો
તેભને તનમભોનુવાય જનયર કેટેગયીભાાં પ્રલેળ આલાભાાં આલળે. યાં ત ુ અનાભત કેટેગયીના ઉભેદલાયને
ોતાની વાંદગીની કોરેજભાાં ભેયીટ મુજફ જનયર કેટેગયી શેઠ પ્રલેળ ન ભતો શોમ ત્માયે તેભની
કેટેગયી શેઠ તેભની વાંદગી મુજફની કોરેજભાાં જેતે કેટેગયીનુ ાં ભેયીટ રીથટ ધ્માને રઈ અનાભત કેટેગયી
શેઠ પ્રલેળ ભેલી ળકળે.

(૬)

રૂફરૂ કાઉન્વેલરિંગ દયમ્માન છે લ્રી ક્રયસ્થથતત મુજફની ખારી જગ્માઓ ય તનમભોનુવાય પ્રલેળ આલાભાાં
આલળે.

(૭)

ક્રભાનુવાય ફોરાલેર ઉભેદલાયોને તેભને ભતી કોરેજ ખાતે પ્રલેળ ભે તો તે જ વભમે પી બયલાની યશેળે
અને જો અન્મ કોરેજભાાં પ્રલેળ ઇચ્છતા શોમ તો જે તે કોરેજની કેટેગયી લાઇઝ ફોરાલેર ઉભેદલાયોની
માદીભાાં તેભનો વભાલેળ થમેર શળે તો જ તે કોરેજ ભાટે ના ઉભેદલાયોને જ્માયે ફોરાલલાભાાં આવ્મા શોમ તે
વભમે શાજય યશેલાનુ ાં યશેળે. જે ભાટે અગાઉની પ્રલેળ ભે ર કોરેજ ખાતેથી તેભનુ ાં નાભ કામભી ધોયણે યદ્દ
ાત્ર થળે.

(૮)

પ્રલેળ ભેવ્મા ફાદ નીચે દળાયલેર ટે ફરની તલગતે પી બયલાની યશેળે. આ ભાટે

HDFC ફેન્કના કાઉન્ટયની

વ્મલથથા કાઉન્વેરીંગના થથે ગોઠલલાભાાં આલેર છે . પ્રલેળ ભળ્મા ફાદ તાત્કાલરક કાઉન્વેરીંગના થથે જ
યોકડા/ક્રેડીટ કે ડેલફટ કાડયથી પી બયલાની યશેળે. પી બયે ર શળે તો જ પ્રલેળ ભાન્મ ગણાળે તેની નોંધ રેલી.
પ્રલેળ વભમે બયલાની પી
ઉભેદલાય

લેટયનયી ષવલામના અભ્માવક્રભો ભાટેની પી
પ્રથભ લખત પ્રલેળ

અગાઉના યાઉન્િભાાં

ઉભેદલાયોએ

ઉભેદલાયોએ બયલાની

ભેલેર

પ્રથભ લખત પ્રલેળ

ટોકન પી બયે ર

બયલાની પી

(૯)

લેટયનયી અભ્માવક્રભ ભાટેની લાષિક પી
ભેલેર ઉભેદલાયોએ
બયલાની પી

અગાઉના

યાઉન્િભાાં ટોકન
પી બયે ર

ઉભેદલાયોએ
બયલાની

બાઇઓ

રૂ. ૧૩૭૦૦/-

રૂ. ૫૫૦૦/-

રૂ. ૨૧,૨૫૦/-

રૂ. ૫૫૦૦/-

ફશેનો

રૂ. ૮૭૦૦/-

રૂ. ૫૫૦૦/-

રૂ. ૧૧,૨૫૦/-

રૂ. ૫૫૦૦/-

તલદ્યાથીઓ અને લારીઓએ રૂફરૂ કાઉન્વેરીંગ દયમ્માન રૂફરૂભાાં આલાભાાં આલનાય સ ૂચનાઓ ધ્માને
રેલાની યશેળ.ે

(૧૦) પ્રલેળ ભળ્મેથી તલદ્યાથીઓએ જે કોરેજભાાં પ્રલેળ ભેલેર શોમ તે કોરેજભાાં ક્રદન-૨ ભાાં શાજય થલાનુાં યશેળે

.

ત્માયફાદ જે તે કોરેજભાાં શાજય નશીં યશેનાય તલદ્યાથી/તલદ્યાથીનીઓએ તેભણે પી બયે ર શળે તો ણ પ્રલેળ
યદ્દ કયી/ગણી અન્મ ઉભેદલાયને તનમભોનુવાય પ્રલેળ આલાભાાં આલળે.
(૧૧)

તલદ્યાથીઓએ કાઉન્વેરીંગભાાં ઉસ્થથત યહ્યા વફફ શાજયીત્રકભાાં પયજીમાત વશી કયલાની યશેળે.

(૧૨)

પ્રલેળ પ્રક્રક્રમા અંગેના અંતતભ તનણયમ ગુજયાત યાજમની કૃત યુતનલતવિટીઓના કોભન પ્રલેળ વતભતતનો યશેળે.

(૧૩)

રૂફરૂ કાઉન્વેરીંગ/મુરાકાત ભાટે ફોરાલેર તભાભ ઉભેદલાયોને પ્રલેળ ભળે જ તે અંગેની ખાત્રી પ્રલેળ
વતભતત આતી નથી.

(૧૪) તભાભ ઉભેદલાયોએ રૂફરૂ કાઉન્વેરીંગભાાં થલખચે આલલાનુ ાં યશેળે.
(૧૫) પ્રલેળ ભાટે કાઉન્વેરીંગનુાં થથ:
ય.ુ જી. એક્ઝાભ શૉર, ફાં. અ. કષૃ  ભશાષલદ્યારમ ાછ, આણાંદ કષૃ  યષુ નલષવિટી, ખેતીલાિી, આણાંદ.

વશી /તા. ૦૬-૦૭-૨૦૧૮
આણાંદ

કુ રવચચલ
આણાંદ કૃષ યષુ નલષવિટી

