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3. GUIDELINES FOR ONLINE ADMISSION 2022

3.1. PROCEDURE FOR ONLINE REGISTRATION

Figure 3.1- 1 Screen of “https://gujdiploma.admissions.nic.in/”

3.1.1.

For online registration a candidate has to log on to the website
https://gujdiploma.admissions.nic.in/ from anywhere on the internet.
The computer screen will appear as shown in Figure 3.1- 1.
ઓનલાઇન

ર�જસ્ટ્ર�શન

માટ�

ઉમેદવાર�

કોઇ

પણ

સ્થળે થી

ઇન્ટરનેટના

માધ્યમથી

વેબસાઇટ

https://gujdiploma.admissions.nic.in/ પર લોગઓન થવા�ુ ં રહ�શે. કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.1- 1
�ુજબની દ� ખાશે.

3.1.2.

For first time registration, click on “Fresh Candidate Registration”. The computer screen will
appear as shown in Figure 3.1- 2.
પ્રથમ વખત ર�જસ્ટ્ર�શન માટ� “Fresh Candidate Registration” �ક્લક કરો. કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.1- 2
�ુજબની દ� ખાશે.

Figure 3.1- 2 Candidate’s Undertaking

3.1.3. Before further process, read and understand terms and conditions governing the admission process
of counselling and give your consent by tick marks “I Agree” for further process.
આગળની પ્ર�ક્રયા કરવા, પહ�લા એડિમશન પ્ર�ક્રયા �ગેની શરતોને વાંચી અને સમજવાની રહ�શે અને
ત્યારબાદ તે �ગેની સંમિત આપવા માટ� “I Agree” ટ�ક કર� આગળની પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ�શે.

Figure 3.1- 3 Password Creation Box

3.1.4. As shown in Figure 3.1- 3, Password must be 8 to 13 characters long and it must contain one upper
case, one lower case, one numeric value and one special character.
પાસવડર્ માં ફર�યાત એક upper case (ક�પીટલ લેટર), એક lower case (સ્મોલ લેટર), એક numeric value
(�કડો) અને એક special character હો�ુ ં જ�ર� છે . તેમજ પાસવડર્ 8 થી 13 characters હોવા જ�ર� છે .

3.1.5. Candidate has to Fill his/her name as per the 10th marksheet/10th Exam Form, Mobile No and Email
ID (as Figure 3.1- 3) without any mistake as these details are always required for further process of
admission.

ઉમેદવાર� પોતા�ુ ં ૧૦માં ધોરણની માકર્ શીટ પ્રમાણે� ુ ં નામ, મોબાઇલ નંબર અને ઇ-મેલ એડ્ર�સ(Figure 3.1- 3
પ્રમાણે) કોઇપણ �તની �ુલ વગર Figure 3.1- 3પ્રમાણે) ભર�ુ ં કારણ ક� આ તમામ િવગતો એડિમશનની
પ્ર�ક્રયામાં દરવખતે જ�ર� રહ�શે.

3.1.6. Candidate has to Fill User Id as per own choice and availability. After that fill the Choose Password
and confirm the password. Finally enter the security pin, which are case sensitive, and submit the
Sign Up Form. (Figure 3.1- 3)
ઉમેદવાર� પોતાની પસંદગી�ુ ં અને પ્રાપ્ત હોય એ�ુ ં User Id ભરવા�ુ ં રહશે. ત્યારબાદ પસંદગીનો પાસવડર્ ભર�
તે પાસવડર્ ને confirm કર�ુ.ં �તે security pin, � case sensitive હોય છે , દાખલ કર� Sign Up Form ને
submit કરવા�ુ ં રહ�શે. (Figure 3.1- 3)
It is required to remember User Id and Password as it is required to login every time.
User Id અને Password યાદ રાખવો � ૂબ જ જ�ર� છે કારણક� દરવખતે login માટ� તે જ�ર� છે .

3.1.7. After clicking on the submit button, confirm message alert box is displayed for confirmation of
submission. (Figure 3.1- 4) Candidate has to Click on “Yes” to confirm submission.
Submit પર �ક્લક કરતાં તમારા ચકાસણી માટ� confirm message alert box �ુલશે. (Figure 3.1- 4)“Yes” પર
�ક્લક કર� તમા�ું સબિમશન confirm કરવા�ુ ં રહ�શે.

Figure 3.1- 4 Confirmation message alert box

3.1.8. After clicking on “Yes” the computer screen will appear as shown in Figure 3.1- 5 for final
Submission.
“Yes” પર �ક્લક કરતા ફાઇનલ સબિમશન માટ� કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.1- 5 �ુજબની દ� ખાશે.

Figure 3.1- 5 Review page for Sign up before final submit

3.1.9. Candidate has to Check details again. If all details are correct then click on “Final Submit” and any
details is wrong then click on “Edit” to change the detail.
ઉમેદવાર� િવગતોની ફર� ચકાસણી કરવાની રહ�શે. જો બધી િવગતો સાચી હોય તો “Final Submit” પર �ક્લક
કરવા�ુ ં અને જો કોઇ િવગત ખોટ� મા�ુમ પડ� તો તેને �ુધારવા માટ� “Edit” પર �ક્લક કરવા�ુ ં રહ�શે.

3.1.10. After “Final Submit” screen will appear (Figure 3.1- 6) to verify candidate’s mobile number. For
that candidate will receive an OTP on regidtered mobile number. That OTP has to be entered in
respective box. Then enter security pin and finally click on “Verify & Final submit”.
“Final Submit” બાદ ઉમેદવારના મોબાઇલ નંબરની ચકાસણી કરવા માટ�ની સ્ક્ર�ન (Figure 3.1- 6) દ� ખાશે.
તેના માટ� ર�સ્ટર મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મળશે. તે OTP ને યોગ્ય જ્ગ્યાએ દાખલ કર� તેમજ
િસ�ુ�રટ� પીન દાખલ કર� છે વટ� “Verify & Final submit” પર �ક્લક કરવા�ુ ં રહ�શે.

Figure 3.1- 6 OTP screen for registration

3.1.11. Now screen will appear like Figure 3.1- 7. It shows User Id and Name. It also shows that
registration is complete and candidate has to process further to complete his/her profile. For that,

click
on
“Click
to
Login
and
Complete
computer screen will appear as shown in Figure 3.1- 8.

Profile”.

After

that

the

હવે Figure 3.1- 7 �ુજબની સ્ક્ર�ન દ� ખાશે. � User Id અને નામ દશાર્વશે. તે ર�સ્ટ્ર�શન પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ થયેલ
અને હવે ઉમેદવાર� તેની Profile માટ�ની પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ�શે. તેના માટ� તમાર� “Click to Login and
Complete Profile” પર �ક્લક કરવા�ુ ં રહ�શે. ત્યારબાદ કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.1- 8 �ુજબની દ� ખાશે.

અહ� તમારા
ર�જસ્ટ્ર�શનનો પ્રથમ
તબ�ો � ૂણર્ થયેલો

અહ� તમારા
ર�જસ્ટ્ર�શનનો પ્રથમ
તબ�ો � ૂણર્ થયેલો

Figure 3.1- 7 Screen displaying User Id

3.1.12. It is required to remember User Id and Password as it is required to login every time.
User Id અને Password યાદ રાખવો � ૂબ જ જ�ર� છે કારણક� દરવખતે login માટ� તે જ�ર� છે .

Figure 3.1- 8 Screen for login/sign in

3.1.13. After successful login/sign in, screen will appaer like Figure 3.1- 9. Now candidate has to
complete the profile from profile section.
સફળતા� ૂવર્ક login/sign in થયા બાદ Figure 3.1- 9�ુજબ સ્ક્ર�ન દ� ખાશે. હવે ઉમેદવાર� profile િવભાગથી
તેમ�ુ ં profile � ૂણર્ કરવા�ુ ં રહ�શે.

Figure 3.1- 9 Dashboard screen after Login

3.2. PROCEDURE TO FILL PROFILE SECTION

3.2.1. Candidate has to fill his personal details as shown in Figure 3.2- 1 Screen of “Personal Details” Figure
3.2- 1.
ઉમેદવાર� તેની વ્ય�ક્તગત િવગતો Figure 3.2- 1માં બતાવ્યા પ્રમાણે ભરવાની રહ�શે.

Figure 3.2- 1 Screen of “Personal Details”

•

Candidate Name: Candidate should enter Name as per SSC Mark sheet/10th Exam Form.
ઉમેદવાર�ું નામ:SSC ની માકર્ શીટ/10th Exam Form પ્રમાણે ઉમેદવાર� પોતા�ુ ં નામ દાખલ કર�ુ.ં

•

Father Name: Enter Candidate’s Father Name. (First Name only)
િપતા�ું નામ: ઉમેદવારના િપતા�ુ ં નામ દાખલ કરો.(ફક્ત પ્રથમ નામ)

•

Mother Name: Enter Candidate’s Mother Name. (First Name only)
માતા�ું નામ: ઉમેદવારના માતા�ુ ં નામ દાખલ કરો.(ફક્ત પ્રથમ નામ)

•

Date of Birth: Enter Candidate’s Date of Birth in the format of (DD/MM/YYYY) Date / Month /
Year as per SSC mark sheet or Leaving Certificate.
જન્મ તાર�ખ:SSCની માકર્ શીટ અથવા શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર �ુજબ ઉમેદવારની જન્મતાર�ખ
(તાર�ખ/ મ�હનો/ વષર્ �ુજબ) દાખલ કરો.

•

Gender: Select Candidate Gender from the drop down menu.
�િત:ડ્રોપડાઉન મે� ુ માંથી ઉમેદવારની �િત પસંદ કરો.

•

Nationality: Select Candidate Nationality from the list.
રાષ્ટ્ર�યતા: યાદ�માંથી ઉમેદવારની રાષ્ટ્ર�યતા પસંદ કરો.

•

Domicile: Entercandidate domicile. (Write Gujarat if you are Gujarat domicile).
ડોિમસાઈલ: ઉમેદવાર�ુ ં િનવાસસ્થાન દાખલ કરો. (જો તમે �ુજરાતના વતની છો તો �ુજરાત લખો)

•

Category: Select candidate category from the drop-down menu. (Example: OPEN or SC or ST or
SEBC or ESM (In/Ex-Serviceman) or EWS.
ુ ાંથી ઉમેદવારનો � �િત(ક�ટ�ગર�)માં સમાિવષ્ટ થતો હોય તે પસંદ
�િત (ક�ટ�ગર�): ડ્રોપ ડાઉનમે�મ
કરો.(Example: OPEN or SC or ST or SEBC or ESM (In/Ex-Serviceman) or EWS.

Sub Category Details:
Candidate has to fill his Sub Category Details as shown in Figure 3.2- 2.

ઉમેદવાર� તેની સબ ક�ટ�ગર� િવગતો Figure 3.2- 2માં બતાવ્યા પ્રમાણે ભરવાની રહ�શે.

Figure 3.2- 2 Screen of “Sub Category details and other information”

•

Physically Handicapped: Select your physical status from drop down menu.
ુ ાંથી ઉમેદવારની શાર��રક �સ્થિત પસંદ કરો.
શાર��રક િવકલાંગ: ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

•

Ex-serviceman: Select ex-serviceman status from drop down menu.
ુ ાંથી ઉમેદવાર� એક્સ સિવ�સમેન �સ્થિત પસંદ કરવી.
એક્સસિવ�સમેન: ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

•

Tuition Fee Waiver: If annual income of whole family is less than 8 lakhs and candidate having
that valid income certificate then select “I am Interested “otherwise select “I am not
Interested”.
ટ�ુશન ફ� માફ� યોજના:I am interested otherwise select I am not interested. જો ઉમેદવારના સમગ્ર
�ુ �ુંબની વાિષ�ક આવક �. ૮ લાખ ક� તેના કરતાં ઓછ� હોય અને ઉમેદવાર પાસે અિધ�ૃત અિધકાર�એ કાઢ�
આપવામાં આવેલ માન્ય આવકનો દાખલો હોય, તેણે I am interested પસંદ કર�ુ ં અન્યથા I am not
interested પસંદ કર�ુ.ં

Other Information:
Candidate has to fill his Other Information as shown in Figure 3.2- 2.
ઉમેદવાર� તેની અન્ય િવગતો Figure 3.2- 2માં બતાવ્યા પ્રમાણે ભરવાની રહ�શે.

Family Annual Income: Select family annual income from drop down menu.
ુ ાંથી ઉમેદવારના �ુ �ુંબની વાિષ�ક આવક પસંદ કરો.
કૌ�ું�બક વાિષ�ક આવક: ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

Do your Parents have certificate of services: Select yes from drop down menu if your parent is

working in any of specified government services.
ુ ાંથી, જો તમારા માતાિપતા, આપેલી
Do your Parents have certificate of services: ડ્રોપ ડાઉન મે�મ
ગવનર્મ�ટ સિવ�સમાં ફરજ બ�વતા હોય તો YES િસલેક્ટ કરો.

3.2.2. Candidate has to fill his personal details, click on Save & Next and wait till the computer screen will
display as Figure 3.2- 3.
ઉમેદવાર� િવગતો � ૂણર્(Figure 3.2- 1 અને Figure 3.2- 2 પ્રમાણે) કરવાની રહ�શે અને કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન
Figure 3.2- 3 �ુજબની દ� ખાય ત્યાં �ુધી રાહ જોવાની રહ�શે.

Figure 3.2- 3 Screen of “Contact Details”

Correspondence Address:
•

Premise No. / Name: Enter candidate premise number or /and name.
ઘરનંબર / નામ: ઉમેદવારનો ઘર નંબર અથવા / અને નામ લખો.

•

Sub Locality/ Colony (Optional): Enter candidate sub locality or colony name. (It is optional)
પેટા િવસ્તાર/ કોલોની (વૈક�લ્પક): ઉમેદવારના રહ�ઠાણના પેટા િવસ્તાર અથવા કોલોની નામ લખો. (તે
વૈક�લ્પક છે )

•

Locality/ City/ Town/ Village: Enter candidate Locality/ City/ Town/ Village name.
િવસ્તાર / શહ�ર / નગર / ગામ: ઉમેદવારના િવસ્તાર/ શહ�ર/ નગર/ ગામ�ુ ં નામ લખો.

•

Country: Enter Candidate Residential Country.
દ� શ: ઉમેદવાર � દ� શનો િનવાસી હોય તે� ુ ં નામ લખો

•

State: Enter Candidate Residential State.
રા�ય: ઉમેદવારના રહ�ઠાણ�ુ ં રા�ય લખો.

•

District: Enter Candidate Residential District.
�લ્લો: ઉમેદવારના રહ�ઠાણનો �લ્લો લખો.

•

Pin Code: Enter Candidate Residential Pin Code.
િપન કોડ: ઉમેદવારના રહ�ઠાણનો િપન કોડ લખો.

•

Alternate Contact Number: Enter Candidate alternate contact number. (It is Optional)

વૈક�લ્પક સંપકર્ નંબર: ઉમેદવારનો વૈક�લ્પક સંપકર્ નંબર લખો. (તે વૈક�લ્પક છે )

•

Alternate Email Id: Enter Candidate alternate Email Id. (It is optional)
વૈક�લ્પક ઇ-મેલ આઈડ�: ઉમેદવારનો વૈક�લ્પક ઇ-મેલ આઈડ� લખો. (તે વૈક�લ્પક છે )

Permanent Address:

If candidate’s permanent address is same as his correspondence address, then tick the box “Same
as Correspondence Address”. Otherwise, enter Permanent address.
જો ઉમેદવાર�ુ ં કાયમી સરના�ું (Permanent Address) અને પત્રવ્યવહાર�ુ ં સરના�ું (Correspondence
Address) એકસર�ું હોયતો પછ� “Same as Correspondence Address” બોક્સને �ટક કરો. ન�હતર, કાયમી
સરના�ું દાખલ કરો.

Figure 3.2- 4 Screen of contact details

3.2.3. A candidate has to fill his contact details, click on Save & Next and wait till the computer screen
will display as Figure 3.2- 5. Here, candidate needs to upload the required documents. Candidate
needs to enter documents unique number in the field of “Document Number” and upload the
required document. Please check the limits on size of document before uploading.
ઉમેદવાર� િવગતો � ૂણર્ કરવાની રહ�શે અને કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.2- 5 �ુજબની દ� ખાય ત્યાં �ુધી રાહ
જોવાની રહ�શે.અહ�, ઉમેદવારને અગત્યના દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાની જ�ર છે . ઉમેદવારને “Document
Number” ના ક્ષેત્રમાં દસ્તાવેજોનો અનન્ય નંબર દાખલ કરવો.

Figure 3.2- 5 Screen of “Upload Documents and Images”

3.2.4. Upload Documents/ Images: In this screen candidate has to upload relevant documents very
carefully. Candidate has to upload documents as per the given specifications.
આ સ્ક્ર�નમાં ઉમેદવારને સંબિં ધત ડૉ�ુમેન્ટસ � ૂબ જ કાળ�� ૂવર્ક અપલોડ કરવાના રહ�શે.
•

While uploading Photograph, image must be in jpg format only, Minimum size 10Kb and
Maximum size 100Kb.

•

ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરતી વખતે, ઇમેજ ફક્ત jpg ફોમ�ટમાં હોવી આવશ્યક છે , તેમજ તેની સાઇઝ
ઓછામાં ઓછ� 10Kb અને વ�ુમાં વ�ુ 100Kb હોવી જોઈએ.

•

While uploading birth certificate, document must be in pdf format, Minimum size 10Kb and
Maximum size 200Kb.

•

જન્મ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરતી વખતે,ડૉ�ુમેન્ટ પીડ�એફ (pdf) ફોમ�ટમાં હો�ુ ં આવશ્યક છે , તેમજ
તેની સાઇઝ ઓછામાં ઓછ� 10Kb અને વ�ુમાં વ�ુ 200Kb હોવી જોઈએ.

3.2.5.

A candidate has to upload the required documents,

click on “Submit & Preview”

and wait till thecomputer screen will display as Figure 3.2- 7. Here, candidate needs to verify
the documents and “tick” on “Check and Verify” button. Now click on “Save and Next”.
ઉમેદવાર� જ�ર� દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા તેમજ “Submit & Preview” પર �ક્લક કર�ુ ં અને કોમ્પ્�ુટર
સ્ક્ર�ન પર Figure 3.2- 7 �ુજબ ન આવે ત્યાં �ુધી રાહ જોવી. (અહ�, ઉમેદવાર� દસ્તાવેજોની ચકાસણી
કરવાની જ�ર છે તથા “Check and Verify” બટન પર �ટક કર�ુ.ં હવે “Save and Next” પર �ક્લક કરો)

Figure 3.2- 6 Screen after uploading photograph and documents

Figure 3.2- 7 Screen after uploading documents showing SAVE & NEXT button

3.2.6. Preview of Upload Documents/ Images: Candidate can see his/ her uploaded documents
(Photograph and Date of Birth Certificate) here. If Candidate found his photograph correct, then
tick “Self Verified”. If Candidate found his Date of Birth Certificate correct, then tick “Self
Verified”. Candidate can preview his entered information, click on “Save & Next”
and wait till thecomputer screen will display as Figure 3.2- 8.
ઉમેદવાર તેના અપલોડ કર� લા દસ્તાવેજો (ફોટોગ્રાફ અને જન્મ તાર�ખ પ્રમાણપત્ર) અહ� જોઈ શક� છે .જો

ઉમેદવારને તેનો ફોટોગ્રાફ ચકાસણી કરતાં યોગ્ય જણાય ત્યાર� “Photograph Self Verified” પર ટ�ક કર�ુ.ં
જો ઉમેદવારને તે� ુ ં જન્મતાર�ખ�ુ ં પ્રમાણપત્ર ખરાઈ કરતાં યોગ્ય જણાય ત્યાર� “Date of Birth Certificate
Self Verified” ને ટ�ક કર�ુ.ં ઉમેદવાર� દાખલ કર� લી મા�હતીને ચકાસવી અને ત્યારબાદ “Check and Verify”
બટન પર �ક્લક કર�ુ.ં હવે, “Save and Next” પર �ક્લક કરો અને કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.2- 8 �ુજબની
દ� ખાય ત્યાં �ુધી રાહ જોવાની રહ�શે.

3.2.7. Candidate can check/ verify all the information he has entered on this portal till now as shown
in Figure 3.2- 8 and Figure 3.2- 9.
ઉમેદવાર અત્યાર �ુધી પોટર્ લ પર દાખલ કર� લી બધી મા�હતી Figure 3.2- 8 અને Figure 3.2- 9 પ્રમાણે
ચકાસી શક� છે .

Figure 3.2- 8 Screen after filling details

Figure 3.2- 9 Screen after verifying documents/images

3.3. PROCEDURE TO APPLY FOR ADMISSION
3.3.1. Candidate has to apply for applicable diploma adimssion process, click on “Home” and wait till the
computer screen will display as Figure 3.3- 1.
ઉમેદવારને � લા�ુ પડ�ું હોય, એ �ડપ્લોમા એડિમશન પ્રોસેસ માટ� એપ્લાય કરવા�ુ ં રહ�શે. આ માટ�
“Home” પર �ક્લક કરો અને Figure 3.3- 1 પ્રમાણે સ્ક્ર�ન દ� ખાય ત્યાં �ુધી રાહ �ુ ઓ.

Figure 3.3- 1 Screen to apply for valid admission process

A candidate has to choose his Course Name from given options. E.g.
• First Year Diploma after SSC/ITI/TEB Counseling 2022: If Candidate has passed SSC only
OR Candidate has passed valid ITI course after SSC only OR Candidate has passed valid
TEB course after SSC only.
• Second Year Diploma after ITI/TEB Counseling 2022: If candidate has passed valid ITI
course after SSC and wants to apply for second year diploma (CTOD) OR candidate has
passed valid TEB course after SSC and wants to apply for second year diploma (CTOD).
ઉમેદવાર� આપેલા ઓપ્શનમાંથી પોતાનો કોષર્ પસંદ કરવાનો રહ�શે. દાખલા તર�ક�,
•

First Year Diploma after SSC/ITI/TEB Counseling 2022: જો ઉમેદવાર� ફક્ત SSC પાસ કર� લ હોય.
અથવા ઉમેદવાર� યોગ્ય ITI કોષર્, SSC પછ� પાસ કર� લ હોય. અથવા ઉમેદવાર� યોગ્ય TEB કોષર્, SSC
પછ� પાસ કર� લ હોય.

•

Second Year Diploma after ITI/TEB Counseling 2022: જો ઉમેદવાર� યોગ્ય ITI કોષર્, SSC પછ� પાસ
કર� લ હોય અને �ડપ્લોમાના બી� વષર્માં પ્રવેશ લેવા માંગતો હોય (CTOD) અથવા ઉમેદવાર� યોગ્ય TEB
કોષર્, SSC પછ� પાસ કર� લ હોય અને �ડપ્લોમાના બી� વષર્માં પ્રવેશ લેવા માંગતો હોય (CTOD).

After selecting proper option, candidate has to click on “Click Here to Apply” to apply for that.
ઉમેદવાર� યોગ્ય િવકલ્પ પસંદ કયાર્ પછ�, “Click Here to Apply” પર �ક્લક કરવા�ુ ં રહ�શે.

3.3.2. A candidate can view his diploma admission process progress status as shown in Figure 3.3- 2. All

status must be completed to finish application successfully.
ઉમેદવાર પોતાની �ડપ્લોમા એડિમશન પ્રોસેસ�ુ ં પ્રગિત સ્ટ�ટસ Figure 3.3- 2 �ુજબ ચેક કર� શકશે. અહ�
એ�પ્લક�શનની પ્ર�ક્રયા � ૂણર્ કરવા માટ�, દર� ક સ્ટ�ટસ completed હો�ુ ં જ�ર� છે .

Figure 3.3- 2 Screen after view/ edit contact details

3.3.3. Candidate can view his Registration Details, click on “Application Form” and wait till the
computer screen will display as Figure 3.3- 3.
ઉમેદવાર પોતાની ર�જસ્ટ્ર�શનની મા�હતી અહ� જોઈ શકશે. હવે “Application Form” પર �ક્લક કર�ને,
Figure 3.3- 3 પ્રમાણે કોમ્�ુટરની સ્ક્ર�ન દ� ખાય ત્યાં �ુધી રાહ �ુ ઓ.

Figure 3.3- 3 Screen after admission forms progress window

3.3.4. Application Form: Candidate can view his full application form with personal information, Sub
Category Details and Other information as shown in Figure 3.3- 4.
એ�પ્લક�શન ફોમર્: ઉમેદવાર અહ� પોતા�ુ ં આ�ું એ�પ્લક�શન ફોમર્, પોતાની પસર્નલ ઇન્ફોમ�શન, ક�ટ�ગર�
અને અન્ય મા�હતી Figure 3.3- 4 પ્રમાણે જોઈ શકશે.

િવકલ્પ ક�વી ર�તે પસંદ કરવા?
1. SSC પાસઃ જો તમે ફક્ત SSC પાસ
કર� લ હોય તો.
2. SSC with ITI: જો તમે SSC સાથે માન્ય
ITI કોસર્ પાસ કર� લ હોય તો.
3. SSC with TEB: જો તમે SSC સાથે
માન્ય TEB કોસર્ પાસ કર� લ હોય તો.

અહ� અધર ઇન્ફોમ�શનમાં ટ�કિનકલ િવષય
અને એસએસસી/ આઇટ�આઇ/TEB ની િવગતો
ભર�, અહ� �ક્લક કરો.

Figure 3.3- 4 Screen after registration form window

3.3.5. Click “Qualification Details”, Computer screen will appear as shown in Figure 3.3- 5.
“Qualification Details” પર �ક્લક કરો. કોમ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.3- 5 �ુજબ દ� ખાશે.

Figure 3.3- 5 Screen for entering “SSC Details”.

Figure 3.3- 6 Screen for entering “SSC Marks Details”.

Figure 3.3- 7 SSC Mark Sheet (Sample Copy)

Marks Details ()
Enter Mark Details (�ુણની િવગતો દાખલ કરો):
3.3.5.1. If candidate is passed SSC (જો ઉમેદવાર� SSC ઉ�ીણર્ કર� લ હોય તો)
1

Passing Status

Select appropriate Passing status.

2

Passing Month

Select appropriate month of SSC passing exam. If candidate have more
than one mark sheet then consider last passing mark sheet.

ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો

SSC ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો યોગ્ય ર�તે પસંદ કરો. જો ઉમેદવાર પાસે એક
કરતા વધાર� માકર્ શીટ હોય તો છે લ્લી ઉ�ીણર્ માકર્ શીટ પ્રમાણે મ�હનો દાખલ

3

કર�ુ.

Passing Year
ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્

Select appropriate year of SSC passing exam. If candidate have more
than one mark sheet then consider last passing mark sheet.
SSC ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્ યોગ્ય ર�તે પસંદ કરો .જો ઉમેદવાર પાસે એક કરતા

4

5

વધાર� માકર્ શીટ હોય તો છે લ્લી ઉ�ીણર્ માકર્ શીટ પ્રમાણે વષર્ દાખલ કર�ુ.

Qualification Exam State

Select appropriate State of SSC passing exam.

લાયક� પર�ક્ષા કયા

લાયક� પર�ક્ષા ઉ�ીણર્ કર� લ રા�ય�ુ ં નામ લખો.

રા�યમાંથી પાસ કર� લ છે ?

Qualification Exam
District
લાયક� પર�ક્ષા કયા

6

લાયક� પર�ક્ષા ઉ�ીણર્ કર� લ �લ્લા�ુ ં નામ લખો.

�લ્લામાંથી પાસ કર� લ છે ?

Board
લાયક� પર�ક્ષા કયા

7

Select appropriate District of SSC passing exam

બોડર્ માંથી પાસ કર� લ છે ?

Seat/Roll Number
SSC બેઠક નંબર

Select appropriate board from which qualifying examination is passed
from drop down menu.
ુ ાંથી લાયક� પર�ક્ષા ઉ�ીણર્ કર� લ યોગ્ય બોડર્ પસંદ કરો.
ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

Enter SSC seat number as per SSC Mark sheet (latest passing mark
sheet). Don’t give any space while entering seat number.
SSC બેઠક નંબર SSCની માકર્ શીટ પ્રમાણે દાખલ કરો. (છે લ્લી ઉ�ીણર્ માકર્ શીટ
અ�ુસાર). સીટ નંબર દાખલ કરતી વખતે વચ્ચે કોઇપણ પ્રકારની જગ્યા

8
9

છોડશો નહ�.

SSC Passed (No. of
Attempts)
Center Number as per
mark sheet
SSC માકર્ શીટ પ્રમાણે ક�ન્દ્ર
નંબર

10 School Index Number
SSC માકર્ શીટ પ્રમાણે શાળા
ઇન્ડ�ક્ષ નંબર

Enter No of attempts for SSC passing.
Enter Center Number as per SSC Mark Sheet. If center number is not
appeared in mark sheet then enter 999. Except candidates of Gujarat
Board, all other candidates also have to enter 999.
SSC માકર્ શીટ પ્રમાણે ક�ન્દ્રનંબર દાખલ કરો.

જો ક�ન્દ્ર નંબર માક્શ�ટમાં

દશાર્વેલ ન હોય તો 999 દાખલ કરો .
�ુજરાત બોડર્ િસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ પણ 999 દાખલ કર�ુ.

Enter School Index Number as per SSC Mark Sheet. If school index
number is not appeared in mark sheet then enter 99.999
Except candidates of Gujarat Board, all other candidates also have to
enter 99.999.
SSC માકર્ શીટ પ્રમાણે શાળા ઇન્ડ�ક્ષનંબર દાખલ કરો . જો શાળા ઇન્ડ�ક્ષ નંબર
માક્શ�ટમાં દશાર્વેલ ન હોય તો 99.999 દાખલ કરો . �ુજરાત બોડર્ િસવાયના

11 Result Mode
પ�રણામ મોડ

12 Maximum Marks
�ુ લ �ુણ

13 Obtained Marks
મેળવેલ �ુણ

14 Percentage Marks
15 Division

તમામ ઉમેદવારોએ પણ 99.999 દાખલ કર�ુ.

Select Percentage in Result mode.
પ�રણામ મોડ percentage િસલેક્ટ કર�ુ.ં

Enter Grand Total marks as per SSC Mark Sheet.
SSC માકર્ શીટ અ�ુસાર �ુ લ �ુણ દાખલ કરો.

Enter Total Obtained marks as per SSC Mark Sheet.
SSC માકર્ શીટ અ�ુસાર મેળવેલ �ુ લ �ુણ દાખલ કરો.

Percentage will be calculated automatically.
Select appropriate Division.

16 Subject Wise Marks
Details
Mathematics

િવષયો પ્રમાણે �ુણની િવગતો

ગ�ણત

Enter Mathematics Max marks and Obtained marks as per SSC Mark
Sheet.

Science/Science &
Technology

Enter Science/Science & Technology Max marks and Obtained marks
as per SSC Mark Sheet.

િવજ્ઞાન

SSC માકર્ શીટ અ�ુસાર િવજ્ઞાનમાં �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

English

Enter English Max marks and Obtained marks as per SSC Mark Sheet.

�ગ્રે�

SSC માકર્ શીટ અ�ુસાર �ગ્રે�માં �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

3.3.5.2.

SSC માકર્ શીટ અ�ુસાર ગ�ણતમાં �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

If candidate has passed valid ITI course (જો ઉમેદવાર� માન્ય આઇટ�આઇ અભ્યાસ�મ ઉ�ીણર્
કર� લ હોય તો)

Details of Marks of ITI: Enter ITI Details if candidate have passed valid ITI Course. List of

Valid ITI Courses is given in the Information Booklet.

ITI ના �ુણ ની િવગતો: ITI અભ્યાસ�મ ઉ�ીણર્ કર� લ હોયITI ની િવગતો દાખલ કરો. માન્ય ITI
અભ્યાસ�મોની યાદ� મા�હતી �ુ�સ્તકામાં આપેલ છે

Figure 3.3- 8 Screen of “Entering ITI Marks Details”

1
2
3

Passing Month

Enter Month of passing as per ITI Mark Sheet.

ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો

ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો ITI માકર્ શીટ પ્રમાણે દાખલ કરો.

ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્

ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્ ITI માકર્ શીટ પ્રમાણે દાખલ કરો.

Course

Select appropriate ITI course name (ITI Course Names are
listed in Information Booklet) from drop down menu.
ુ ાંથી યોગ્ય ITI અભ્યાસક્રમ�ુ ં નામ (માન્ય ITI
ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

Passing Year

અભ્યાસક્રમ

4
5

Enter Year of passing as per ITI Mark Sheet.

અભ્યાસક્રમના નામ મા�હતી �ુ�સ્તકામાં આપેલ છે ) પસંદ કરો.

Registration Number

Enter Registration Number as per ITI Mark Sheet.

ર�સ્ટ્ર�શન નંબર

ITI માકર્ શીટ પ્રમાણે ર�સ્ટ્ર�શન નંબર દાખલ કરો.

Subject
Details

Wise

Marks િવષયો પ્રમાણે �ુણની િવગતો

Trade Theory Marks
ટ્ર�ડ થીયર� �ુણ

(See Sample Figure 3.3- 8, Figure 3.3- 9)
Enter Final year Trade Theory & Practical Max Marks and
Obtained Marks as per ITI Mark Sheet.
ITI ના �િતમ વષર્ની માકર્ શીટ અ�ુસાર ટ્ર� ડ થીયર�ના અને
પ્રાયો�ગકના �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

Workshop Cal Marks
વકર્ શોપ ક�લ્�ુલેશન

Enter Final year Workshop calculation Max Marks and
Obtained Marks as per ITI Mark Sheet.
ITI ના �િતમ વષર્ની માકર્ શીટ અ�ુસાર વકર્ શોપ ક�લ્�ુલેશનના
�ુ લ �ુણમાંથી વકર્ શોપ ક�લ્�ુલેશનના મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

Grand Total
�ુ લ �ુણ

Enter Total Max Marks and Obtained Marks as per ITI Mark
Sheet.
ITI માકર્ શીટ અ�ુસાર �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

Figure 3.3- 9 ITI Mark sheets (SEM – III and SEM – IV) (Sample Figure 2)

Figure 3.3- 10 ITI Mark sheets. (SEM – III and SEM – IV) (Sample Figure 3)

3.3.5.3.

If candidate has passed valid TEB course (જો ઉમેદવાર� માન્ય ટ�ઇબી અભ્યાસ�મ ઉ�ીણર્
કર� લ હોય તો)

Details of Marks of TEB: Enter TEB Details if candidate have passed valid TEB Course. List
of Valid TEB Courses is given in the Information Booklet.
TEB ના �ુણની િવગતો :TEB અભ્યાસ�મ ઉ�ીણર્ કર� લ હોય તો TEB ની િવગતો દાખલ કરો. માન્ય
TEB અભ્યાસ�મોની યાદ� મા�હતી �ુ�સ્તકામાં આપેલ છે .

Figure 3.3- 11 Screen of “Entering TEB Marks Details”

1
2
3
4

Passing Status
Passing Month

Select appropriate Passing status.
Enter Month of passing as per TEB Mark Sheet.

ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો

TEB માકર્ શીટ પ્રમાણે ઉ�ીણર્ કયાર્નો મ�હનો દાખલ કરો.

Passing Year

Enter Year of passing as per TEB Mark Sheet.

ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્

TEB માકર્ શીટ પ્રમાણે ઉ�ીણર્ કયાર્� ુ ં વષર્ દાખલ કરો.

Course

Select appropriate TEB course name (TEB Course Names are listed in
Information Booklet) from drop down menu.
ુ ાંથી યોગ્ય TEB અભ્યાસક્રમ�ુ ં નામ (માન્ય TEB અભ્યાસક્રમના
ડ્રોપ ડાઉન મે�મ

અભ્યાસક્રમ

5
6

નામ મા�હતી �ુ�સ્તકામાં આપેલ છે ) પસંદકરો.

Registration Number

Enter Registration Number as per TEB Mark Sheet.

ર�સ્ટ્ર�શન નંબર

TEB માકર્ શીટ પ્રમાણે ર�સ્ટ્ર�શન નંબર દાખલ કરો.

Subject Wise Marks
Details

િવષયો પ્રમાણે �ુણની િવગતો

Theory Marks
થીયર� �ુણ

(See Sample Figure 3.3- 11)
Enter Final year Theory and Practical Max Marks and Obtained Marks as
per TEB Mark Sheet.
TEB માકર્ શીટ અ�ુસાર થીયર�ના અને પ્રાયો�ગકના �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ
દાખલ કરો.

Grand Total

Enter Total Max Marks and Obtained Marks as per TEB Mark Sheet.

�ુ લ �ુણ

TEB માકર્ શીટ અ�ુસાર �ુ લ �ુણમાંથી મેળવેલ �ુણ દાખલ કરો.

Figure 3.3- 12 Final TEB Mark sheet (Sample Figure 4)

Figure 3.3- 13 Final TEB Mark sheet of Computer Aided civil & Arch. Draft

3.3.6. Enter and verify the details entered and if all details found correct, click “SAVE AND NEXT”
button then Computer screen will appear as shown in Figure 3.3- 14

મા�હતી દાખલ કરો અને આપેલ મા�હતી ચકાસો. જો િવગતો બરાબર મા� ૂમ પડ� તો “SAVE AND NEXT”
�ક્લક કરો. કોમ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.3- 14 �ુજબ દ� ખાશે.

Figure 3.3- 14 Screen for viewing/editing “Contact Details”

3.3.7. Enter and verify the details entered and if all details found correct, click “SAVE AND NEXT”
button then Computer screen will appear as shown in Figure 3.3- 15.
મા�હતી દાખલ કરો અને આપેલ મા�હતી ચકાસો. જો િવગતો બરાબર મા� ૂમ પડ� તો “SAVE AND NEXT”
�ક્લક કરો. કોમ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.3- 15 �ુજબ દ� ખાશે.

Figure 3.3- 15 Screen for Uploading Documents/Images

3.3.8. Upload Documents/Images (In this screen candidate have to upload relevant documents very
carefully)
ડો�ુમ�ટ્સ અને ફોટો અપલોડ કરવા. (આ સ્ક્ર�ન પર ઉમેદવાર� લા�ુ પડતાં ડો�ુમ�ટ્સ કાળ� � ૂવર્ક
અપલોડ કરવાના રહ�શે)

Candidate has to upload documents as per the given size and types specifications.
ઉમેદવાર� આપેલા size and types specifications પ્રમાણે જ ડો�ુમ�ટ્સ અપલોડ કરવા પડશે.

•

While uploading Photograph, image must be in jpg format only, Minimum size 10Kb and
Maximum size 100Kb.
ફોટો અપલોડ કરતી વખતે તેની સાઇઝ ઓછામાં ઓછ� 10 Kb અને વ�ુમાં વ�ુ 100 Kb હોવી
જોઈએ.

•

While uploading 10th Mark sheet, document must be in pdf format, Minimum size 10Kb
and Maximum size 200Kb. If candidate is having more than one attempt mark sheet
then kindly merge all mark sheets and upload that merge document in single pdf only.
Example: Candidate has given two attempts to qualify SSC exam, then he/she will have
two mark sheets with him/her. In that case the candidate has to upload both attempt
mark sheets in single pdf as shown in Sample Figure 3.3- 16.
10માં ધોરણની માકર્ શીટ અપલોડ કરતી વખતે તેની સાઇઝ ઓછામાં ઓછ� 10 Kb અને વ�ુમાં
વ�ુ 200 Kb હોવી જોઈએ. જો ઉમેદવાર જોડ� એક કરતાં વ�ુ પ્રયત્નોની માકર્ શીટ હોય તો, બધી
જ માકર્ શીટને એક જ પીડ�એફ ડૉ�ુમેન્ટમાં ભેગી કર�, એ એક જ પીડ�એફ ડૉ�ુમેન્ટને અપલોડ
કરવા�ુ ં રહ�શે.
ઉદાહરણ: ઉમેદવાર� જો 2 પ્રયત્નોથી એસએસસીની પર�ક્ષા પાસ કર� હોય તો તેની જોડ�
એસએસસીની 2 માકર્ શીટ હશે. આ સંજોગોમાં ઉમેદવાર� બંને માકર્ શીટ, Sample Figure 3.3- 16
માં બતાવ્યા પ્રમાણે, એક જ પીડ�એફમાં અપલોડ કરવાની રહ�શે.

•

While uploading Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) document,
candidate should also upload Non-Creamy Layer certificate also. The size of the
document should be Minimum 10Kb and Maximum 200Kb.
સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગર્ના ડૉ�ુમન્ે ટ સાથે ઉમેદવાર� Non Creamy Layer
certificate પણ અપલોડ કરવા�ુ ં રહ�શે. �ની સાઇઝ ઓછામાં ઓછ� 10 Kb અને વ�ુમાં વ�ુ 200
Kb હોવી જોઈએ.

Figure 3.3- 16 SSC Mark sheet in single pdf

•

While uploading ITI/TEB mark sheet, kindly merge all semester mark sheets in single pdf
(as shown in Figure 3.3- 16) and size of the document should be Minimum 10Kb and
Maximum 300Kb.
ITI/TEB ની માકર્ શીટ અપલોડ કરતી વખતે ઉમેદવાર, બધી જ માકર્ શીટને એક જ પીડ�એફ
ડૉ�ુમેન્ટમાં ભેગી કર�, એ એક જ પીડ�એફ ડૉ�ુમેન્ટને Figure 3.3- 16પ્રમાણે અપલોડ કરવા�ુ ં
રહ�શે. તેની સાઇઝ ઓછામાં ઓછ� 10 Kb અને વ�ુમાં વ�ુ 300 Kb હોવી જોઈએ.

•

For Document Number/Id field kindly enter unique number mentioned on your
document.
ડૉ�ુમેન્ટ નંબર/ID �ફલ્ડ માં ઉમેદવાર� ડૉ�ુમેન્ટ માં લખેલો ડૉ�ુમેન્ટ નો �ુિનક નંબર લખવાનો
રહ�શ.ે

Upload required document by clicking on “choose file” (select relevant document). Enter
document number/ ID of chosen document and click on PREVIEW & UPLOAD. Then computer
screen will display as shown in Figure 3.3- 17.

If document is correct then click on “save”, otherwise click on “cancel”. Repeat the procedure
for each document.
If a candidate wants to change the already uploaded document, then candidate can click on
“Edit & Re-upload” the document and repeat the procedure.
" choose file " પર �ક્લક કર�ને જ�ર� દસ્તાવેજ અપલોડ કરો (સંબિં ધત દસ્તાવેજ પસંદ કરો). પસંદ કર� લા
દસ્તાવેજનો દસ્તાવેજ નંબર/ ID દાખલ કરો અને PREVIEW & UPLOAD પર �ક્લક કરો. પછ� કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન

Figure 3.3- 17 માં બતાવ્યા પ્રમાણે દ� ખાશે.
જો દસ્તાવેજ સાચો હોય તો "save" પર �ક્લક કરો, અન્યથા "cancel" પર �ક્લક કરો. દર� ક દસ્તાવેજ માટ�
પ્ર�ક્રયાને �ુનરાવિત�ત કરો.
જો ઉમેદવાર પહ�લાથી અપલોડ કર� લા દસ્તાવેજને બદલવા માંગે છે , તો ઉમેદવાર દસ્તાવેજને " Edit & Re-

upload" પર �ક્લક કર� શક� છે અને પ્ર�ક્રયાને �ુનરાવિત�ત કર� શક� છે .

Figure 3.3- 17 Screen for Preview of Uploaded Documents/Images

3.3.9. Check and verify the uploaded documents and tick mark the given checkbox. The candidate can
enlarge the document by clicking on Click Here for Large View button. If all details found
correct, click “SAVE FINALLY & NEXT” button then Computer screen will appear as shown in

Figure 3.3- 18 and Figure 3.3- 19.
અપલોડ કર� લા ડો�ુમ�ટ્સ તપાસો અને તેની ચકાસણી કરો અને આપે� ું ચેકબોક્સ પર ટ�ક માકર્ કરો.
ઉમેદવાર Click Here For Large View પર �ક્લક કર�ને ડોક�ુમ�ટને મો�ુ કર� જોઈ શકશે. જો બધી જ
મા�હતી સાચી જણાય તો, “SAVE FINALLY & NEXT” પર �ક્લક કર�ને કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન
Figure 3.3- 18 અને Figure 3.3- 19 પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.3- 18 Screen for Preview

Figure 3.3- 19 Screen for Final Submit

3.3.10. The above screen shows all the details entered by the candidate, verify all the details and if all

details found correct, tick mark the Declaration checkbox and then click “SAVE & FINAL
SUBMIT” button then Computer screen will appear as shown in Figure 3.3- 20.
ઉપરની સ્ક્ર�ન પર ઉમેદવાર દ્વારા નખાયેલી બધી જ મા�હતી દ� ખાશે. બધી જ મા�હતી ચકાસો અને જો બધી
મા�હતી યોગ્ય લાગે તો “SAVE & FINAL SUBMIT” પર �ક્લક કરો અને કોમ્પ્�ુટરની સ્ક્ર�ન Figure 3.3-20
પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.3- 20 Confirmation screen

The Confirmation screen will appear as shown in Figure 3.3- 20. Read the message shown and Click
“Yes” button if you wish to submit finally. Now Computer screen will appear as shown in Figure 3.3- 21.
કન્ફમ�શન સ્ક્ર�ન Figure 3.3- 20 પ્રમાણે દ� ખાશે. દ� ખાતો સંદ�શ વાંચો અને

જો ફાઇનલી સબિમટ કરવા માંગતા

હોય તો “Yes” પર �ક્લક કરો. હવે કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.3- 21 પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.3- 21 Dashboard screen

3.4. PROCEDURE TO PAY REGISTRATION FEE
3.4.1. Figure 3.3- 21 shows status of Application form, click “Pay Registration Fee” button then
Computer screen will appear as shown in Figure 3.4 - 1 Screen for Fee Payment Figure 3.4 - 1.
Figure 3.3- 21 એ�પ્લક�શન�ુ ં સ્ટ�ટસ બતાવે છે . હવે “Pay Registration Fee” પર �ક્લક કરતાં કોમ્પ્�ુટર
સ્ક્ર�ન Figure 3.4 - 1 પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.4 - 1 Screen for Fee Payment

3.4.2. Click “Pay Fee” button and complete the Fee payment process then Computer screen will appear
as shown in Figure 3.4 - 2.
“Pay Fee” પર �ક્લક કરો અને ફ� ભરવાની પ્રોસેસ �ુણર્ કરો. હવે કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.4 - 2 પ્રમાણે
દ� ખાશે.

Figure 3.4 - 2 Screen after paying registration Fee

3.4.3. On Dashboard – My Application tab will display the applied application, Candidate can view
his/her application form by clicking on View Confirmation Page link then Computer screen will
appear as shown in Figure 3.4 - 3.

ડ�શબોડર્ પર My Applicationટ�બ પર �ક્લક કરતાં તમે એપ્લાય કર� લી એ�પ્લક�શન દ� ખાશે. ઉમેદવાર પોતાની
એ�પ્લક�શન View Confirmation Page પર �ક્લક કરતાં જોઈ શકશે. હવે કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.4 - 3
પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.4 - 3 Screen of "Sample Application form"

After successful completion of registration process, provisional merit numbers will be allotted on
a stipulated date. Candidate must follow the schedule given by ACPDC for admission process and
need to complete the process within the given dates.
ર�જસ્ટ્ર�શનની પ્ર�ક્રયા સફળતા� ૂવર્ક � ૂણર્ કયાર્ પછ�, િનયત તાર�ખે કામચલાઉ મેર�ટ નંબર આપવામાં આવશે.
ઉમેદવાર� ACPDC દ્વારા આપવામાં આવેલ સમયપત્રકને જ અ�ુસરવા�ુ ં રહ�શે અને આપેલ તાર�ખો �ુજબ જ
પ્રોસેસ � ૂણર્ કરવાની રહ�શે.

3.5. DOCUMENT VERIFICATION AND REMOVE DISCRIPANCY (દસ્તાવેજ ચકાસણી અને
િવસંગતતા �ૂ ર કરવી.)
3.5.1. When candidate login to the portal using his/her credentials, below message will pop up.
�યાર� ઉમેદવાર પોટર્ લમાં લોગીન કરશે, ત્યાર� નીચેનો સંદ�શ આવશે.

If the documents uploaded by candidate are found ok by verifying officer then computer screen
will display message as shown in Figure 3.5- 1.
જો ઉમેદવાર દ્વારા અપલોડ કર� લા દસ્તાવેજો ચકાસણી અિધકાર� દ્વારા ઠ�ક જોવા મળે છે , તો કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન
Figure 3.5- 1માં બતાવ્યા પ્રમાણે સંદ�શ પ્રદિશ�ત કરશે.

Figure 3.5- 1 Screen showing message of uploaded documents

3.5.2. In case of discrepancy in documents, Candidate have uploaded the required documents, but if in
some document the verifying officer has raised query, the candidate will receive message for it.
Also candidate needs to regularly visit the website to know the status of document verification.
દસ્તાવેજોમાં િવસંગતતાના �કસ્સામાં ઉમેદવાર� જ�ર� દસ્તાવેજો અપલોડ કયાર્ છે , પરં � ુ જો કોઈ
દસ્તાવેજોમાં ચકાસણી કરનાર અિધકાર�ને કોઈ િવસંગતતા લાગે છે , તો ઉમેદવારને તેના માટ� સંદ�શ મળશે.

સાથે સાથે દસ્તાવેજ ચકાસણીની �સ્થિત �ણવા ઉમેદવારને િનયિમતપણે વેબસાઇટની �ુલાકાત લેવી જ�ર�
છે .

3.5.3. Now when candidate login to the portal using his/her credentials and go to his/her applied
application from My Application Tab, Computer screen will appear as shown in Figure 3.5- 2.
હવે �યાર� ઉમેદવાર પોટર્ લમાં લોગીન કરશે અને માય એ�પ્લક�શન ટ�બ પરથી તેને અર� કર� લ એ�પ્લક�શન
પર જશે, ત્યાર� કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.5- 2 માં બતાવ્યા પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.5- 2 Screen for Discrepancy message

3.5.4. By clicking on Remove Discrepancy button, computer screen will appear as shown in Figure 3.5- 3.
Remove Discrepancy બટન પર �ક્લક કર�ને, કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.5- 3 માં બતાવ્યા પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.5- 3 Screen for List of uploaded documents and verification status

3.5.5. In above screen candidate can view his/her Document Status and Remarks added by Verifying Officer.
3.5.6. ઉપરની સ્ક્ર�ન પર ઉમેદવાર તેની/તેણીના દસ્તાવેજની �સ્થિત અને ચકાસણી અિધકાર� દ્વારા ઉમેરવામાં
આવેલ �ટપ્પણીઓ જોઈ શક� છે .
3.5.7. By clicking on Remove Discrepancy button, computer screen will appear as shown in Figure 3.5- 4.
3.5.8. Remove Discrepancy બટન પર �ક્લક કર�ને, કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન Figure 3.5- 4માં બતાવ્યા પ્રમાણે દ� ખાશે.

Figure 3.5- 4 Screen to upload the document against query

3.5.9. In above screen candidate needs to upload the document and clicking on Submit and Preview button,
computer screen will appear as shown in Figure 3.5- 5.
3.5.10. ઉપરના સ્ક્ર�નના ઉમેદવારને દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જ�ર છે અને Submit and Preview બટન પર
�ક્લક કરવાથી, Figure 3.5- 5 માં બતાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન દ� ખાશે.

Figure 3.5- 5 Screen for Preview of Uploaded Documents

3.5.11. In above screen candidate needs to verify the newly uploaded document and if found correct, tick the
checkbox in Check & Verify column and click on SAVE FINALLY & NEXT button, computer screen will
appear as shown in Figure 3.5- 6.
ઉપરની સ્ક્ર�નમાં ઉમેદવારને નવા અપલોડ કર� લા દસ્તાવેજને બરાબર ચકાસવા જ�ર છે અને જો તે યોગ્ય
લાગે તો ચેક એન્ડ વે�રફાઇ કોલમમાં ચેકબોક્સને �ટક કર� અને SAVE FINALLY & NEXT બટન પર �ક્લક કરો,
Figure 3.5- 6માં બતાવ્યા પ્રમાણે કોમ્પ્�ુટર સ્ક્ર�ન દ� ખાશે.

Figure 3.5- 6Screen after responding the query

Now the candidate needs to regularly visit the website to know the status of document verification.
હવે દસ્તાવેજ ચકાસણીની �સ્થિત �ણવા ઉમેદવારને િનયિમતપણે વેબસાઇટની �ુલાકાત લેવી જ�ર� છે .

