Step 1: - To create a new account, Click on CREATE AN ACCOUNT
चरण 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 पंजीकृत मोबाइि नंबर पर एक
ओटीपी प्राप्त होगा

પગલ ું 3: ડેટા ભર્ાા પછી, SAVE BUTTON પર ક્લિક કરો અને તમને તમારા નોંધાર્ેિા મોબાઇિ નુંબર પર
ઓટીપી મળશે

Step 4: Enter 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 લૉગિન 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: लॉगिन करने के बाद, छात्रों की PERSONNEL जानकारी भरने के गलए एक पेज स्क्रीन पर गदखाई दे िा
પગલું 5: લૉગિન કરવા પછી એક પેજ સ્ક્રીન પર દે ખાશે જેમાાં students PERSONNEL ઇન્ફોમેશન ગફલ 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: व्यक्तिगि वििरण के आिश्यक डेटा को भरने और अपलोड करने के बाद, स्क्रीन पर ददखाई ददए
अनस
ु ार EDUCATIONAL DETAILS भरने के ललए CONTINUE पर क्तलक करें ।
પગલ ું 6:

વ્યક્તિગિ વિગિોનો આિશ્યક ડેટા ભરિા અને અપલોડ કયાા પછી,

EDUCATIONAL DETAILS ભરિા માટે CONTINUE ક્તલક કરો, જે સ્ક્રીન પર દે ખાશે.

ચાલુ રાખેલ

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 अनस
ु ार SAVE AND CONTINUE बटन पर
क्लिक करें ।

પગલ ું 7: ઉપર બિાવ્યાાં પ્રમાણે એકિાર િમામ વશક્ષણ વિગિો ભરાઈ જાય પછી ક્તલક કરો SAVE AND
CONTINUE બટન.
Step 8: FOR choice filling, click on CHOICE FILLING option as shown below
चरण 8: पसंद भरने के लिए, जैसा की नीचे ददखाया गया CHOICE FILLING पर क्लिक करें
પગલ ું 8: પસુંદિી ભરવા માટે, નીચે બતાવ્ર્ા પ્રમાણે CHOICE FILLING વવકલ્પ પર ક્લિક કરો

NOTE: Students are advised to select the most preferred COURSES AND COLLEGE at the FIRST place and
least preferred at the LAST place
नोट: छात्रों को सिाह दी जाती है कक FIRST जगह पर सबसे पसंदीदा COURES AND COLLEGE का चयन करें और कम
से कम पसंदीदा स्थान पर पसंद करें

નોંધ: વવદ્યાર્થીઓને સિાહ આપવામાું આવે છે કે તેઓ સૌર્થી પહેલા પસુંદ કરે િા અભ્યાસક્રમો અને કલેજને પ્રર્થમ
સ્ર્થાને પસુંદ કરો અને ઓછામાું ઓછા છે લ્લા સ્ર્થાને પસુંદ કરે .
Step 9: After clicking on choice filling button, select on COURSE AND BRANCH AND THEN SELECT COLLEGE
NAME as per your preference as shown below.
चरण 9: पसंद भरने वािे बटन पर क्लिक करने के बाद, नीचे ददखाए गए अनस
ु ार अपनी पसंद के अनस
ु ार COURSE
AND BRANCH AND THEN SELECT COLLEGE NAME चन
ु ें।

પગલ ું 9: પસુંદિી ભરવાના બટન પર ક્લિક કર્ાા પછી, નીચે આપેિ તમારી પસુંદિી પ્રમાણે AND BRANCH
AND THEN SELECT COLLEGE NAME પસુંદ કરો.

Once the choice filling is done a page as shown above will appear on the screen.
चॉइस किलिंग करने के बाद जैसा कक ऊपर ददखाया गया है एक पेज स्रीन पर ददखाई दे गा।
એકવાર પસુંદિી ભરવાન ું પ ૂણા ર્થઈ જાર્ પછી ઉપર બતાવ્ર્ા પ્રમાણે સ્રીન પર દે ખાશે.
Students can DELETE the selected choice by clicking on the
clicks on the
screen.

action, a message “are you sure you want to delete this record?” will appear on the

छात्र नीचे ददखाए गए अनस
ु ार कारड वाई
कारड वाई
दे गा।

पर क्लिक करके चयननत ववकल्प को हटा सकते हैं। एक बार जब छात्र

पर क्लिक करता है , तो एक संदेि “are you sure you want to delete this record?” स्रीन पर ददखाई

વવદ્યાર્થીઓ નીચે બતાવેિ પ્રમાણે ક્રરર્ા
વવદ્યાર્થી ક્રરર્ા
દે ખાશે.

action as shown below. Once the student

પર ક્લિક કરીને પસુંદ કરે િી પસાંદગી દૂ ર કરી શકો છો. એકવાર

પર ક્લિક કરશે, પછી એક સુંદેશ “are you sure you want to delete this record?” સ્રીન પર

Students cannot select the same course and college twice, if so a message of a particular course and
branch “already added” as shown below will appear on the screen.
छात्र एक ही कोसड और कॉिेज का दो बार चयन नहीं कर सकते, यदद ऐसा है तो एक वविेष पाठ्यरम और िाखा का
संदेि "पहले से ही जोड़ा गय़ा" जैसा कक नीचे ददखाया गया है स्रीन पर ददखाई दे गा।

વવદ્યાર્થીઓ સમાન કોસા અને કઑિેજ બે વાર પસુંદ કરી શકતા નર્થી, જો આવ ું કોઈ ચોક્કસ કોસા અને શાખાનો
સુંદેશ “પહેલેથી જ ઉમેરવામાું આવ્યો” નીચે બતાવ્ર્ા પ્રમાણે સ્રીન પર દે ખાશે.

Step10: Once students are done with choice filling click on SAVE AND CONTINUE button and message
“Are you sure you want to save your choice list?” will appeared on screen shown below
चरण 10: एक बार छात्रों को च्वाइस भरने के बाद SAVE AND CONTINUE बटन पर क्लिक करें और संदेि “Are you
sure you want to save your choice list?” नीचे ददखाए गए स्रीन पर ददखाई दे गा

પગલ ું 10: એકવાર વવદ્યાર્થીઓ પસુંદિી ભરવા સાર્થે પ ૂણા ર્થાર્ છે , SAVE AND CONTNUE રાખો બટન પર ક્લિક
કરો અને સુંદેશ “Are you sure you want to save your choice list?” નીચે બતાવેિ સ્રીન પર દે ખાશે

Once the choice filled is saved, a page for the payment of APPLICATION FEES will appear on the screen as
shown below.
भरी हुई पसंद को सहे ज िेने के बाद, APPLICATION FEES के भग
ु तान के लिए एक पेज स्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक
नीचे ददखाया गया है ।

એકવાર ભરે િી પસુંદિી સચવાઈ જાર્, પછી નીચે બતાવ્ર્ા પ્રમાણે, APPLICATION FEES ચકવણી માટેન ું એક
પ ૃષ્ઠ સ્રીન પર દે ખાશે.

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 on the screen as shown below.

बैंक का नाम, ट्ांजल
े िन नंबर और बैंक चािान अपिोड करने के बाद, SAVE ववकल्प और एक संदेि पर क्लिक करें

“Are you sure you want to save your Application fees?” स्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे
ददखाया गया है ।

બેંકન ું 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.

After the application fees is paid a message of “Details submitted Successfully” will appear on the screen.
आवेदन िल्
ु क का भग
ु तान करने के बाद स्रीन पर “Details submitted Successfully” का एक संदेि ददखाई दे गा।
એક્લિકેશન ફી ચ ૂકવ્ર્ા પછી સ્રીન પર “Details submitted Successfully” નો સુંદેશ આવશે.

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.
वववरण प्रस्तत
ड FINAL SUBMIT पर क्लिक करें और एक संदेि “Are you
ु ककए जाने के बाद सिितापव
ू क
sure you want to Final Submit your information” स्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।

વવિતો સફળતાપ ૂ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 आप "Yes, save it!" पर क्तलक करिे हैं, िो "Details submitted successfully" का
एक संदेश स्क्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है ।
એકિાર જ્યારે િમે "Yes, save it!" પર ક્તલક કરો, િો પછી "Details submitted successfully" જે
સાંદેશાઓ સ્ક્રીન પર દે ખાય છે િે નીચે દશાાિેલ છે .

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.
एक बार जब वववरण सहेजे जाते हैं तो PRINT ववकल्प पर क्लिक करें और संदेि “are you sure you want to Print
your Information” स्रीन पर ददखाई दें गे।

એકવાર વવિતો સેવ 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 स्रीन पर ददखाई दे गा जैसा कक नीचे ददखाया गया है
Yes, Print it પર ક્લિક કરો, અને તમારી એક્લિકેશન નીચે બતાવ્ર્ા પ્રમાણે સ્રીન પર દે ખાશે

