
�ડ�લોમા થી �ડ�ી (D to D)એ��નીયર�ગ અ�યાસ�મોમા ં�વેશ મેળવેલ ઉમેદવારો માટ� 
�વેશ ક�ફમ� (Confirm) કરાવવા બાબતે અગ�યની �ચૂના: રાઉ�ડ-૦૨

�ડ�લોમા થી �ડ�ી (D to D)એ��નીયર�ગ અ�યાસ�મોના બી� રાઉ�ડમા ં� ઉમેદવારોને �વેશ ફાળવવા મા આવેલ છે તેવા 

િવ�ાથ�ઓએ: 

1. �વેશ ક�ફમ� (admission confirm) કરવા ની  સમયમયા�દા 23.09.2022 થી 28.09.2022 છે.  

2. �ચૂના-૧ મા ંઉ�લે�ખત સમયગાળા દરિમયાન ���ડટ કાડ� / ડ��બટ કાડ� / નટે બે��ક�ગ/UPI નો ઉપયોગ કર�ન ેપોતાના લોગીન થક� 

ફ�ત ઓનલાઈન પેમે�ટ મોડ �ારા આ એલોટમે�ટ લેટર પર છપાયેલી ટોકન ટ�શુન ફ� ભર� ન ે�વેશ ક�ફમ� કરવાનો રહ�શ.ે  

3. િનધા��રત સમયમયા�દામા ં ઓનલાઇન �કુવણી ગેટવ ે �ારા ફ� ની �કુવણી થયા પછ�, તમા�ંુ �વેશ આપમેળે તરત જ ક�ફમ� 

(confirm) થશ.ે 

4. જો એલોટમે�ટ લેટરમા ંફ�નો ઉ�લેખ ��ૂય હોય તો ઉમેદવાર� �વેશ ક�ફમ� કયા� બાદ તઓે તેમનો એડમીશન લેટર સીધો મેળવી 

શકશ.ે અને જો તમ ેઆ �ેવશ ફાળવણી ક�ફમ�  કરવા માગંતા નથી, તો તમ ે�વેશ રદ કર� શકો છો.  

5. જો તમ ેઅ��ુ�ૂચત �િત (એસસી) અથવા અ��ુ�ૂચત જન�િત (એસટ�) ક�ટ�ગર�ના છો અને સે�ફ ફાઇના�સ ઇ���ટટ�ટૂમા ં�વેશ 

મળેલ છે અન ેફ� ચલાનમા ં દશા�વેલ ફ� ઝીરો છે, તો તમાર� �વેશ મળેલ સ�ંથામા ં "�� િશપકાડ�" જમા કરાવ�ુ ંપડશ.ે અ�યથા 

તમાર� સ�ંથાને લા� ુપડતી  ફ� ભરવાની રહ�શ.ે  

6. એડિમશન ��લપ િ��ટ કરવા માટ�, તમાર� લોગીન કર� ન ે “Admission Details” મે� ુ હ�ઠળ એડિમશન ��લપ પર ��લક કર�ન ે

એડિમશન ��લપ�ુ ં િ��ટઆઉટ લઈ શકો છો. જો તમ ે સમય મયા�દામા ં તમન ે ફાળવલે �વેશ જો આપ ક�ફમ� ના ં કરો તો આ 

ફાળવણી રદ થઇ જશ.ે  

7. જો તમ ેફાળવલે �વેશ રદ(Withdraw) કરવા માગંતા હોવ તો િનયત સમય મયા�દા 24.09.2022 થી 30.09.2022 મા તમારા ખાતામા 

લોગીન કર� ન ે“Admission Details” -> “Admission withdraw” બટન ��લક કરો. તમારા મોબાઇલ પર �ા�ત ઓટ�પી (OTP) દાખલ 

કરો અન ે”Confirm Admission/ Withdraw” બટન ��લક કરો. �વેશ રદ કર�લ િવ�ાથ� ન ે�વેશ રદ �ગેના િનયમ -૧૮ મજ� ુફ� 

ર�ફંડ મળવા પા� રહશ.ે 

8. �ડ�લોમા થી �ડ�ી (D to D)એ��નીયર�ગ મા �વેશ લેનાર દર�ક િવ�ાથ�એ ટોકન ટ�શુન ફ� ભયા� બાદ સ�ંથા ખાતે તા.04.10.2022 

�ધુી મા ર�પોટ�ગ કરવા�ુ ંરહશ.ે 

9. ઉમેદવારોન ેક��� / રા�ય સરકારની માગ�દિશ�કા, COVID-19 સબંિંધત �ોટોકોલ અન ેિનયમો �ુ ંપાલન કરવા િવનતંી છે. 

23.09.2022      -સ�ય સ�ચવ �ી 



Important Instructions for Confirming Admission for Candidates Admitted to 
Diploma to Degree(D to D) Engineering Courses – Actual Round 02 

Students who have been allotted admission in the second round of Diploma to Degree(D to D) 
Engineering Courses : -

1. Deadline for confirming admission is 23.09.2022 to 28.09.2022 .

2. Admission has to be confirmed by paying the token tuition fee printed on this allotment letter
through online payment mode only using credit card / debit card / net banking/UPI during the
period mentioned above.

3. Once the fee has been paid through the online payment gateway within the stipulated time
frame, your admission will be automatically confirmed immediately.

4. If the fee mentioned in the allotment letter is zero then candidate has to confirm admission
online and download admission slip. If you do not want to confirm the admission, then you can
withdraw admission from login. 

5. If you are of Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) category and have got admission in Self
Finance Institute and the fee shown in the fee challan is zero, you have to submit "Free Ship
card" to the admitted institution. Otherwise you will have to pay the applicable fee to the
organization.

6. To print the admission slip, you can login and take a printout of the admission slip by clicking on
the admission slip under the “Admission Details” menu. This allotment will be canceled if you do
not confirm the admission allotted to you within the time limit.

7. If you want to withdraw the allotted admission, login to your account within the stipulated time
limit 24.09.2022 to 30.09.2022 and click “Admission Details” -> “Admission withdraw” button.
Enter the OTP received on your mobile and click the “Confirm Admission / Withdraw” button.
candidates who have withdraw admission will get refund of token tution fee as per rule no.18.

8. Candidates who have confirmed admission, have to report at institute on or before 04.10.2022 

9. Candidates are requested to follow the Central / State Government guidelines, COVID-19 related
protocols and rules.
23.09.2022  Member Secretary 


