
ડ લોમા થી ડ ી એ નીયર ગ અ યાસ મોમા ં વેશ મેળવેલ 
ઉમેદવારો માટ વેશ ક ફમ (Confirm) કરાવવા બાબતે અગ યની ચૂના
િડ લોમા થી િડગ્રી એ જીનીયરીંગ અ યાસક્રમોના પ્રથમ રાઉ ડમા ં  ઉમેદવારોને પ્રવેશ ફાળવવા મા આવેલ છે તેવા 
િવ ાથીર્ઓએ:- 
1. પ્રવેશ ક ફમર્ (admission confirm) કરવા ની  સમયમયાર્દા 08.09.2022 થી 14.09.2022 છે.  
2. સચૂના-૧ મા ંઉ લેિખત સમયગાળા દરિમયાન ક્રિડટ કાડર્ / ડેિબટ કાડર્ / નેટ બેિ કંગ/UPI નો ઉપયોગ કરીને પોતાના લોગીન 

થકી ફક્ત ઓનલાઈન પેમે ટ મોડ ારા આ એલોટમે ટ લેટર પર છપાયેલી ટોકન ટ શુન ફી ભરી ને પ્રવેશ ક ફમર્ કરવાનો 
રહશેે.  

3. િનધાર્િરત સમયમયાર્દામા ંઓનલાઇન ચકુવણી ગેટવે ારા ફી ની ચકુવણી થયા પછી, તમારું પ્રવેશ આપમેળે તરત જ ક ફમર્ ુ ણ ફ ુ ણ , ુ ફ
(confirm) થશે. 

4. જો એલોટમે ટ લેટરમા ંફીનો ઉ લેખ શ ૂ ય હોય તો ઉમદેવારે પ્રવેશ ક ફમર્ કયાર્ બાદ તેઓ તેમનો એડમીશન લેટર સીધો 
મેળવી શકશે. અને જો તમે આ પ્રેવશ ફાળવણી ક ફમર્  કરવા માગંતા નથી, તો તમે પ્રવેશ રદ કરી શકો છો.  

5 એડિમશન િ લપ િપ્ર ટ કરવા માટે તમારે લોગીન કરી ને “Admission Details” મેન હઠેળ એડિમશન િ લપ પર િક્લક કરીને5. એડિમશન િ લપ િપ્ર ટ કરવા માટ, તમાર લોગીન કરી ન “Admission Details” મનુ હઠળ એડિમશન િ લપ પર િક્લક કરીન 
એડિમશન િ લપનુ ં િપ્ર ટઆઉટ લઈ શકો છો. જો તમે સમય મયાર્દામા ંતમને ફાળવેલ પ્રવેશ જો આપ ક ફમર્ ના ંકરો તો આ 
ફાળવણી રદ કરવામા ંઆવશે. પરંત ુ  કાઉ સેિલંગના આગલા રાઉ ડમા ંઆપ ભાગ લઇ શકશો.  ફાળવેલ પ્રવેશ ક ફમર્ના ં
કરવાથી બીજા રાઉ ડ મા ંએ બેઠક  મેળવવા પાત્ર થશે નિહ. 
ો ે િ િ (એ ી) થ િ િ (એ ી) ે ે ી ો ે ે ઇ ઇિ ં6. જો તમે અનસુિૂચત જાિત (એસસી) અથવા અનસુિૂચત જનજાિત (એસટી) કેટેગરીના છો અને સે ફ ફાઇના સ ઇિ ટટ ટૂમા 

પ્રવેશ મળેલ છે અને ફી ચલાનમા ંદશાર્વેલ ફી ઝીરો છે, તો તમારે પ્રવેશ મળેલ સં થામા ં"ફ્રી િશપકાડર્" જમા કરાવવુ ંપડશે. 
અ યથા તમારે સં થાને લાગ ુપડતી  ફી ભરવાની રહશેે.  

7. જો તમે ફાળવેલ પ્રવેશ રદ(Withdraw) કરવા માગંતા હોવ તો િનયત સમય મયાર્દા મા તમારા ખાતામા લોગીન કરી ન ે
“Admission Details” -> “Admission withdraw” બટન િક્લક કરો. તમારા મોબાઇલ પર પ્રા ત ઓટીપી (OTP) દાખલ કરો અન ે
”Confirm Admission/ Withdraw”બટન િક્લક કરો. 

8. ઉમદેવારોને કે દ્ર / રા ય સરકારની માગર્દિશર્કા, COVID-19સબંિંધત પ્રોટોકોલ અને િનયમો નુ ંપાલન કરવા િવનતંી છે. 
08.09.2022    -સ ય સચવ ી


