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કાઉ�સે�લ�ગ ���યા 

 

(૧) કાઉ�સે�લ�ગ સે�ટર મા ં�વેશ  

 

• દર�ક �વેશાથ�ને SOP માગ�દિશ�કા અ�સુાર �વેશ 

• વાલી ને વેઇ�ટ�ગ �મ મા ંમોકલવા  

• � �દવસે િવષય અને �વેશ માટ� બોલાવેલ મેર�ટવાળા િવ�ાથ� ને જ �વેશ  

• ફ�ત િવ�ાથ� ને જ �વેશ (ફોટો આઇ કાડ� ચકાસીને) 

• IITE ની ફ� ભર�લ પહોચ સાથેના િવ�ાથ� ને જ �વેશ 

• િવ�ાથ�ની ગેરહાજર�મા ંવાલી / �િતિનિધ ને �વેશ (ફોટો આઇ કાડ� ચકાસીને) 

• ડૉ�મેુ�ટ વે�ર�ફક�શન માટ� ના �મ મા ંમોકલવા  

 

(૨) ડૉ�મેુ�ટ વે�ર�ફક�શન  

 

• દર�ક િવ�ાથ� ને જ�ર� ડૉ�મેુ�ટ કાઢ�ને રાખવા માટ� �ચૂના આપવી 

• મેર�ટ ના �મ અને િવષય અ�સુાર બોલાવવા 

• િનધા��રત સમય કરતા ંમોડા આવેલ હોય તો ચેક �લ�ટ મા ંિવ�ાથ� ના નામ સામે સમય ની ન�ધ અવ�ય 

કરવી 

• જ�ર� ડૉ�મેુ�ટ ઓ�ર�જનલ જ�ર� 

• િવ�ાથ� �િતિનિધ માટ� ઓથો�રટ� લેટર, િવ�ાથ��ુ ંઆઇ કાડ� અને �િતિનિધ �ુ ંઆઇ કાડ� 

• એડિમશન �ડપો�ઝટ ભયા�ની પહ�ચ 

• ફોટો આઇ કાડ� 

• છે�લી પર��ાની માક�શીટ  

• કા�ટ સ�ટ��ફક�ટ લા� ુપડતા ંહોય તે (SC/ST/EWS/PH/OBC/નોન-��િમલેયર) 

• OBC/SEBC મા ં�વેશ મળે તેની પાસે ચા� ુનાણાક�ય વષ�મા ંમા�ય હોય તે�ુ ંનોન-��િમલેયર માગં� ુ

• મેથડ �ગે ની મા�યતા (�િતમ વષ� નો ��ુય િવષય) 

• અ�ય રા�ય ના િવ�ાથ�ઓ માટ� છે�લી પર��ાની માક�શીટ 

• વે�ર�ફક�શન થયા બદલ ચેક �લ�ટ મા ંિવ�ાથ�ની સહ� લેવી 

• �વેશ કાય�વાહ� ના ખડં મા ંના બોલાવે �યા ં�ધુી બેસાડ� રાખવા 

 
 
 



(૩) �વેશ કાય�વાહ� 

 

• કોઈપણ િનણ�ય �તે ના લેવો, IITE ગાધંીનગર ના માગ�દશ�ન �જુબ જ કામ કર�ુ.ં  

• ��ુય ���ન પર શીટ મે���સ �ુ ંલાઈવ �સારણ 

•કોઈપણ સજંોગો મા ંમોડા આવેલ િવ�ાથ� ને ડૉ�મેુ�ટ વે�ર�ફક�શન ��ંુૂ કયા� વગર �વેશ ���યા મા ંભાગ 

લેવા દ�વો નહ�. 

• મેર�ટ ના �મ �જુબ જ િવ�ાથ� ને બોલાવવા, જ�ર પડ� ેવાલીને હાજર રહ�વા સમંિત આપવી. 

• એલોટમ�ટ શીટ મા ંિવ�ાથ� ને લગતી જ�ર� ન�ધ કરવી (િસ�રયલ નબંર, ફોમ� નબંર, જનરલ મેર�ટ નબંર, 

ક�ટ�ગર� નબંર, EWS નબંર હોય તો, નામ, �વેશ સમય, સહ�, પેમે�ટ હા/ના, ફોટો આઇ કાડ� હા/ના, છે�લા સેમે�ટર 

ની માક�શીટ હા/ના, ક�ટ�ગર� �માણપ�, મેથડ હા/ના, �વેશ મ�યા ની કોલેજ કોડ, અ�ય ન�ધ)  

• લેપટોપ ���ન પર IITE સાથે GOOGLE MEET એ��લક�શન મા ંલાઈવ �વેશ માટ� IITE �ારા પસદંગી ની 

કોલેજ મા ં�વેશ મળે તો ઓનલાઇન �ગૂલ શીટ મે���સ મા ં� તે િવષય, ક�ટ�ગર� �જુબ ની જ�યામા ંમેર�ટ 

�મ ની ન�ધ કરવી, િવ�ાથ� ને તેણે મેળવેલ �વેશ સાથેની ન�ધ દશા�વતી �ગૂલ શીટનો ફોટો પાડવા દ�વો 

• િવ�ાથ� પોતાને મળતો �વેશ જતો કરતા ંહોય તો તે �વેશ જતો કયા� બાબત ના ફોમ� મા ંસહ� અને જ�ર� 

િવગતો અવ�ય લખાવવી 

• �વેશ મ�યા બાદ પસદંગી ની કોલેજ મા ં�વેશ માટ� આગળ રાહ જોવાની ક� ર�શફ�લ�ગ ની �ચૂના IITE 

તરફથી હોય તો અવ�ય બેસાડ� રાખવા 

• �વેશ ���યા �ણૂ� થયા બાદ િવ�ાથ� ૨૪ કલાકમા ં�વેશ મેમો ની િ��ટ ERP પરથી કાઢ� ને જ બધા 

ઓ�ર�જનલ �માણપ�ો સાથે �વેશ મ�યા ની કોલેજ પર સમય મયા�દામા ં�રપો�ટ�ગ કરવાની �ચૂના અવ�ય 

આપવી. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


