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સરકારશ્રી ના પ્રવર્તમાન નનયમ મજુબ પ્રવેશ રદ કરવા અને ફી 
પરર્ માટેની માર્તદનશિકા 

1) વહીવટી કારણોસર એડમમશન કમમટી દ્વારા ઉમેદવારન ું એડમમશન કેન્સલ અથવા ટ્રાન્સફરના કકસ્સામાું,  
જે કોલેજ કે સુંસ્થામાું ઉમેદવારને પ્રવેશ આપવામાું આવ્યો હતો, તે કોલેજ કે સુંસ્થાએ આવા ઉમેદવારને 
તેના દ્વારા લેવામાું આવેલી ફી પરત કરવાની રહશેે. 

2) a) કોઈપણ કારણોસર જો કોઈ ઉમેદવાર પ્રવેશ પ્રકક્રયા પણૂણ થાય તે પહલેાું ઉમેદવારી પાછી ખેંચી લે 
તો,  તે ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રકક્રયા માટે પ્રવેશ સમમમતની વેબસાઈટ પરના તેના ખાતામાું લોગીન 
થઈ શકે છે અને સમમતી દ્વારા મનકદિષ્ટ સમય મયાણદામાું પ્રવેશ રદ કરવાની મવનુંતી કરી શકે છે. 
આવા કકસ્સામાું, પ્રવેશ સમમમત દ્વારા લેવામાું આવેલી ફી, જો કોઈ હોય તો, આવા ઉમદેવારને પ્રવેશ 
સમમમત દ્વારા ભરવામાું આવતી આવી ખાલી બેઠકની ફી શરતને આધીન પરત કરવામાું આવશે. 

b) ઓનલાઈન પ્રવશે પ્રકક્રયા પણૂણ થયા પછી અને ખાલી બેઠકો પર પ્રવેશના સમયપરકનકની ષોાણા 
પહલેાું, જો કોઈ ઉમેદવારે ઉપરના પેરા (a) માું જણાવ્યા મ જબ ઉમેદવારી પાછી ખેંચી હોય, પ્રવેશ 
સમમમતના મનદેશો અને AICTE ના પ્રવતણમાન મનયમો અન સાર સુંસ્થા દ્વારા આવી ખાલી બેઠક 
ભરવામાું આવે છે. તો તેણ ેભરેલી ફી સુંસ્થા દ્વારા ભરવામાું આવતી આવી ખાલી બેઠકની સામે 
શરતને આધીન પરત કરવામાું આવશે.  

c) ખાલી બેઠકો પર પ્રવેશ પણૂણ કયાણ પછી કોઈ પણ કારણસર ઉમેદવારી પાછી ખેંચવા ઇચ્છુક 
ઉમેદવારે, તેને જે કોલેજ અથવા સુંસ્થામાું પ્રવશે આપવામાું આવ્યો છે તેન ેરૂબરૂમાું લેખખતમાું મવનુંતી 
કરવાની રહશેે, પરુંત   પ્રવેશ મેળવવા માટે તેમના દ્વારા ચકૂવવામાું આવેલી ફી કરફુંડ મેળવવા માટે 
હકદાર રહશેે નહીં. 

d) મવદ્યાથી ની મવનુંતી પર કૉલેજ અથવા ઇન્સન્સ્ટટયટૂ કક્ષાએ પ્રવેશ રદ કરવાના કકસ્સામાું મવદ્યાથી 
વતણમાન સરકનની ફી ચકૂવવા માટે જવાબદાર રહશેે અન ેકોઈપણ કૉલેજ અથવા સુંસ્થા આગળના 
સરકન માટે ફીની માુંગણી કરશે નહીં. 



 
 

 

 

-Member Secretary 

Guideline for Cancellation of Admission and Refund of 

Fee As per the existing rule of Government 
 

1) In case of cancellation of admission or transfer of candidate by the Admission 

Committee, due to administrative reasons, the college or institution in which the 

candidate was granted admission shall refund the fee collected by it, to such candidate.  

 

2) a) In case of a candidate withdrawing his candidature before completion of admission 

process, for any reason whatsoever, he/she may login to his account on the website 

of the admission committee for online admission process and put the request for 

cancellation of admission within the time limit specified by the Admission 

Committee. In such case, the fee collected, if any, by the Admission Committee 

shall be refunded to such candidate, subject to the condition of such vacated seat 

being filled up by the Admission Committee.  

 

b) After completion of online admission process and before declaration of schedule of 

admission on vacant seats, if any candidate who has withdrawn his candidature in 

the manner as stated in para (a) above, the fees paid by him shall be refunded, subject 

to the condition of such vacated seat being filled up by the institution, as per the 

directions of Admission Committee and prevailing rules of AICTE.  

 

c) A  candidate desirous to withdraw his candidature after completion of admission on 

vacant seats, for any reason whatsoever, shall have to request in writing in person to 

the college or institution in which he is granted admission but he shall not be entitled 

to get refund of the fees paid by him for getting admission.  

 

d) In case of cancellation of admission at the college or institute level on the request of 

the student, he / she shall liable to pay the fees for the current semester and no 

college or institution shall demand fees for further semester. 


