Step 1: - To create a new account, Click on CREATE AN ACCOUNT
स्टे प 1: - एक नया अकाउं ट बनाने के लिए, CREATE AN ACCOUNT पर क्लिक करें
પગલ ું 1: - નવ ું એકાઉન્ટ બનાવવા માટે, CREATE AN ACCOUNT પર ક્લિક કરો

Step 2: Fill the STUDENTS REGISTRATION for a creating an account
चरण 2: एक खाता बनाने के लिए छात्र पंजीकरण भरें ।
પગલ ું 2: એક એકાઉન્ટ બનાવવા માટે વવદ્યાર્થી નોંધણી ભરો.

Step 3: After filling the data, CLICK ON SAVE BUTTON and you will receive an OTP on
your registered mobile number
चरण 3: डेटा भरने के बाद, SAVE BUTTON पर क्लिक करें और आपको अपने Registered मोबाइि
नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा
પગલ ું 3: ડેટા ભર્ાા પછી, SAVE BUTTON પર ક્લિક કરો અને તમને તમારા Registered મોબાઇિ
નુંબર પર OTP મળશે

Step 4: Entre your registered mobile number and password for STUDENT LOGIN.
चरण 4: छात्र िॉगगन के लिए अपना पंजीकृत मोबाइि नंबर और पासवडड दजड करें ।
પગલ ું 4: સ્ટડન્ટ િૉગિન માટે તમારો નોંધાર્ેિ મોબાઇિ નુંબર અને પાસવડા દાખિ કરો.

Step 5: After login, a page to fill students’ PERSONNEL information will appear on the screen
चरण 5: िॉगगन करने के बाद, छात्रों की PERSONNEL जानकारी भरने के लिए एक पेज स्क्रीन
पर ददखाई दे गा
પગલ ું 5: િૉગિન કરવા પછી એક પેજ સ્રીન પર દે ખાસે જેમાું students PERSONNEL ઇન્ફોમેશન
ફફિ કરવાની રહસે.

Step 6: After filling and uploading the required data of personal details, click on CONTINUE
and a page to fill the EDUCATIONAL DETAILS as shown below will appear on the screen
चरण 6: व्यक्लतगत वववरण के आवश्यक डेटा को भरने और अपिोड करने के बाद, स्क्रीन पर ददखाई ददए
अनस
ु ार EDUCATIONAL DETAILS भरने के लिए CONTINUE पर क्लिक करें ।
પગલ ું 6: વ્ર્ક્લતિત વવિતોનો આવશ્ર્ક ડેટા ભરવા અને અપિોડ કર્ાા પછી, ચાલ રાખેિ EDUCATIONAL
DETAILS ભરવા માટે CONTINUE ક્લિક કરો, જે સ્રીન પર દે ખાશે.

Step 7: Once all the education details have been filled up click on SAVE AND CONTINUE
button as shown above

चरण 7: एक बार सभी लिक्षा वववरण भरे जाने के बाद ऊपर ददखाए गए अनुसार SAVE AND
CONTINUE बटन पर क्लिक करें ।
પગલ ું 7: ઉપર બતાવ્ર્ાું પ્રમાણે એકવાર તમામ વશક્ષણ વવિતો ભરાઈ જાર્ પછી ક્લિક કરો
SAVE AND CONTINUE બટન.

Step 8: Once the educational details are saved, a page for the payment of APPLICATION
FEES will appear on the screen as shown below.
Step 8: भरी हुई पसंद को सहे ज िेने के बाद, APPLICATION FEES के भग
ु तान के लिए एक पेज स्क्रीन पर
ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।
પગલ ું 8: એકવાર ભરે િી પસુંદિી સચવાઈ જાર્, પછી નીચે બતાવ્ર્ા પ્રમાણે, APPLICATION FEES ચકવણી
માટેન ું એક પ ૃષ્ઠ સ્રીન પર દે ખાશે.

Step 9: After entering the bank name, transaction number and uploading bank challan, click on
SAVE option & a message “Are you sure you want to save your Application fees?” will
appear
Step 9: बैंक का नाम, ट्ांजेलिन नंबर और बैंक चािान अपिोड करने के बाद SAVE ऑप्िन पर
क्लिक करें और एक मैसेज “Are you sure you want to save your Application fees?” स्क्रीन पर
ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।
પગલ ું 9: બૈંકન ું નામ, ટ્રાન્ઝેલશન નુંબર અને બેંક ચિણ અપિોડ કર્ાા પછી, SAVE વવકલ્પ અને

સુંદેશ પર ક્લિક કરો “Are you sure you want to save your Application fees?” નીચે બતાવ્ર્ા
પ્રમાણે સ્રીન પર દે ખાશે.

Once you click on “Yes, save it!”, a message of “Details submitted Successfully” will appear
on the screen as shown below.
एक बार जब आप "Yes, save it!" पर क्लिक करते हैं, तो "Details submitted successfully" का एक संदेि
स्क्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।
એકવાર જ્ર્ારે તમે "Yes, save it!" પર ક્લિક કરો, તો પછી "Details submitted successfully" જે સુંદેશાઓ
સ્રીન પર દે ખાર્ છે તે નીચે દશાાવેિ છે .

Step 10: After the details are submitted successfully click on FINAL SUBMIT and a message
“Are you sure you want to Final Submit your information” will appear on the screen as
shown below.
Step 10: वववरण प्रस्क्तुत ककए जाने के बाद सफितापूवक
ड FINAL SUBMIT पर क्लिक करें और
एक संदेि “Are you sure you want to Final Submit your information” स्क्रीन पर ददखाई दे गा

जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।
પગલ ું 10: વવિતો સફળતા પ ૂવાક સબવમટ ર્થર્ા પછી, FINAL SUBMIT પર ક્લિક કરો અને “Are
you sure you want to Final Submit your information” સુંદેશ નીચે સ્રીન પર દે ખાશે.

Once the students click on “Yes, save it!”, a message of “Details submitted successfully” will
appear on the screen
एक बार जब छात्र Yes, save it, पर क्लिक करते हैं, तो स्क्रीन पर “Details submitted
successfully” का एक संदेि ददखाई दे गा
એકવાર વવદ્યાર્થીઓ Yes, Save it, પર ક્લિક કરો, “Details submitted successfully” નો સુંદેશ
સ્રીન પર દે ખાશે

Step 11: Once the details are saved click on PRINT option and message “are you sure you want to
Print your Information” will appear on the screen.
Step 11: वववरण सहे जे जाने के बाद PRINT ववकल्प पर क्लिक करें और संदेि “are you sure you want
to Print your Information” स्क्रीन पर ददखाई दें गे।
પગલ ું 11: એકવાર વવિતો સુંગ્રફહત ર્થઈ િર્ા પછી PRINT વવકલ્પ પર ક્લિક કરો અને સુંદેશ “are you
sure you want to Print your Information” સ્રીન પર દે ખાશે.

Click on Yes, Print It! And your application will appear on the screen as shown below
Yes, Print it पर क्लिक करें ! और आपका आवेदन स्क्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है
Yes, Print it ક્લિક કરો, તેને છાપો! અને તમારી ઍક્લિકેશન નીચે બતાવ્ર્ાું પ્રમાણે સ્રીન પર દે ખાશે

