ઓનલાઈન ર�સ્ટ્ર� શન
• તમારા વેબ બ્રાઉઝરમાંથી www.gujacpc.nic.in વેબસાઈટ ખોલો. વેબસાઈટ� ંુ પ્રથમ
પેજ નીચે પ્રમાણે દ� ખાશે.

• પ્રથમ વખત ર�સ્ટ્ર� શનકરવા માટ�

ટ� બ પર �ક્લક કરો �થી

તમે તમાર� જ�ર� મા�હતી ભર� શકશો.
• જો તમે પહ�લે થી ર�સ્ટ્ર� શન કર� લ હોય તો Login ID અને Password લખીને આગળ
વધી શકો છો.
•
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પર �ક્લક કરવાથી તમને નીચે પ્રમાણેનો સ્ક્ર�ન દ� ખાશે.

• ઉપરના સ્ક્ર�ન માં તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતી �વી ક� પ્રવેશાથ�� ંુ નામ, ISD Code,

Mobile નંબર તથા E-mail ID લખો.
• ત્યાર બાદ તમા�ં ુ User id અને Password ન�� કર� લખો. (તમે ન�� કર� લ User id
જો બી� કોઈ એ ર�સ્ટર કરાવેલ હશે તો સોફ્ટવેર તમને બદલવા� ંુ કહ�શે.). ત્યાર
બાદ Security Pin જમણી બા�ુમાં આપેલ �ચત્ર પ્રમાણે લખી

બટન �ક્લક કરો.

User id અને Password સમગ્ર એડમીશન પ્ર�ક્રયા દરમ્યાન યાદ રાખો.
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•

� ંુ બટન �ક્લક કરતા નીચે પ્રમાણે નો સ્ક્ર�ન જોવા મળશે.

• સોફ્ટવેર તમને ફર� એક વાર � ૂછશે ક� � ંુ તમે ખર� ખર સબિમટ કરવા માગો છો? જો
તમારો જવાબ હા હોય તો

• નહ�તર

3

� ંુ બટન �ક્લક કર� આગળ વધો.

ુ ારો કર� ફર� સબિમટ કરો.
પર �ક્લક કર� તમે ભર� લી મા�હતી માં �ધ

• હવે સોફ્ટવેર તમને નીચે પ્રમાણે
તો

ક�

ના કર� ંુ હોય

પર �ક્લક કરો.

• તમાર� ભર� લી મા�હતી ફર� એક વાર ચેક કર�ને
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માટ� � ૂછશે. જો

બટન પર �ક્લક કરો.

•

પર �ક્લક કાયર્ બાદ સોફ્ટવેર તમારા મોબાઈલ નંબર ની ખરાઈ કરવા
માટ� OTP(One Time Password) મોકલશે.

• તમારા મોબાઈલમાં આવેલ OTP તથા નીચે �ચત્રમાં દશાર્વેલ િસ�ુ�રટ� પીન ભર�ને
બટન પર �ક્લક કરો.
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બટન પર �ક્લક કરવાથી તમારા મોબાઈલ પર ર�સ્ટ્ર�શન � ૂણર્ થયાનો

Confirmation મેસેજ આવશે,

• ત્યાર બાદ
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બટન પર �ક્લક કરો.

•

બટન પર �ક્લક કરતાં નીચેનો Login સ્ક્ર�ન ફર�થી દ� ખાશે.

• તમારા User ID અને Password નો ઉપયોગ કર� ફર�થી Login કરો.

7

• Login કયાર્ બાદ નીચે પ્રમાણેનો સ્ક્ર�ન જોવા મળશે. અહ� તમે પ્રવેશ લેવા માટ�
ઉપલબ્ધ

કોસર્

જોઈ

શકો

છો

�મ

ક�

B.E/B.Tech, B.Pharma/D.Pharma,

MBA/MCA વગેર�..

• સૌ પ્રથમ તો સ્ક્ર�ન પર ડાબી બા�ુ દ� ખાતા Profile Section માં Personal details પર
�ક્લક કરો.
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Personal Details :
•

તમા�ં ુ નામ, િપતા� ંુ નામ, માતા� ંુ નામ, જન્મતાર�ખ, ��ુ ુ ષ/�ી, રાષ્ટ્ર�યતા, રા�ય તથા �િતની િવગતો
ભરો. (SEBC/SC/ST/EWS ક�ટ�ગર� માટ� તમાર� પાસે �િત દશાર્ વ� ંુ માન્ય પ્રમાણપત્ર હો� ંુ જ�ર� છે .)

Sub Category Details :
•

Physically Handicapped : જો તમે ૪૫% કરતા વ� ુ Physically Handicapped હોય તો YES લખો
અને Percentage of Disability માં અક્ષમતા� ંુ પ્રમાણ ટકામાં લખો(માન્ય િસિવલ સ�ન � ંુ પ્રમાણપત્ર
જ�ર� છે .)

• Ex-Service Man: જો તમારા િપતા Ex-Service Man હોય તો YES લખો.
•

Tuition Fee Waiver: જો તમાર� વાિષ�ક ફ�મીલી આવક ૮ લાખ કરતા ઓછ� હોય તો YES લખો.
(માન્ય આવક� ંુ પ્રમાણપત્ર જ�ર� છે .)

Other Information :
•

Family Annual Income : તમારા �ુ �ંુ બની વાિષ�ક આવક લખો

•

Free Ship Card : જો તમે SC ક� ST ક�ટ�ગર�માં હોય અને �ુ �ંુ બની વાિષ�ક આવક ૨.૫ લાખ કરતા
ઓછ� હોય તો YES લખો .(માન્ય આવક� ંુ પ્રમાણપત્ર જ�ર� છે .)

Personal Details ભયાર્ બાદ
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પર �ક્લક કરો.

•

કરતા નીચે પ્રમાણે સ્ક્ર�ન દ� ખાશે.

Upload Documents/images :
1.

બટન પર �ક્લક કર� તમારો હાલનો પાસપોટર્ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ Upload કરો.

2.

બટન પર �ક્લક કર� જન્મતાર�ખ દશાર્ વ� ંુ શાળા છોડ�ા� ંુ પ્રમાણપત્ર ક� SSC
પ્રમાણપત્ર ક� આધાર કાડર્ ગમે તે એક Upload કરો.

Document Number :
• જો શાળા છોડ�ા� ંુ પ્રમાણપત્ર Upload ક�� ુ હોય તો શાળાનો GR NUMBER લખવો
• જો SSC પ્રમાણપત્ર Upload ક�� ુ હોય Certificate Number લખવો
• જો આધાર કાડર્ Upload ક�� ુ હોય તો આધાર નંબર લખવો
હવે
10

બટન પર �ક્લક કરો.

•

કરતા તમને Dashboard પર તમારો Application number દ� ખાશે. આ
નંબર સાચવીને યોગ્ય જગ્યા એ લખી રાખો.

• Dashboard માં Status કોલમ માં ઘણી બાબતો incomplete દ� ખાશે.
• આ િવગતો ભરવા માટ�
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પર �ક્લક કરો.

•

પર �ક્લક કરતા નીચેનો સ્ક્ર�ન દ� ખાશે.

Qualification Details માં નીચે પ્રમાણે િવગતો ભરો.

Class 12th or Equivalent Marks Details :
Passing Status: જો �રઝલ્ટ હોય અને પાસ થયેલ હોય તો PASSED અને ના આવ્� ંુ હોય તો Result Awaited પસંદ
કરો.

Passing Month: જો �રઝલ્ટ હોય તો પાસ કયાર્નો મ�હનો પસંદ કરો. નહ�તર સંભિવત મ�હનો પસંદ કરો
Passing Year: જો �રઝલ્ટ હોય તો પાસ કયાર્� ંુ વષર્ પસંદ કરો. નહ�તર સંભિવત વષર્ પસંદ કરો
Qualification Exam State: � રા�ય માંથી પર�ક્ષા પાસ કર� હોય તે રા�ય � ંુ નામ લખો.
Qualification Exam District: � �લ્લામાંથી પર�ક્ષા પાસ કર� હોય તે �લ્લા� ંુ નામ લખો.
Passing Board: � માધ્યિમક બોડર્ માંથી પર�ક્ષા પાસ કર� હોય એ બોડર્ � ંુ નામ.
Seat No/Roll No: પર�ક્ષા નો બેઠક નંબર લખો.
SID No: તમાર� માકર્ શીટમાં લખેલ SID No લખવો. ર�ઝલ્ટ ના આવ્� ંુ હોય તો SID No = 0 લખવો.
School index Number: તમાર� શાળા નો Index Number લખવો.
School/Institute Name: તમાર� ૧૨ માં ધોરણની શાળા� ંુ નામ લખો.
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ુ શે.
પર �ક્લક કરતા Competitive Exam Details � ંુ પેજ �લ

GUJCET Examination Details:
•

Application No: તમારો GUJCET નો Application Number લખવો

•

Name of Candidate: તમા�ં ુ નામ GUJCET Exam પ્રમાણે જ લખ�.ંુ

JEE(Main) Examination Details:
•

Application No: JEE(Main) પર�ક્ષાનો Application Number લખવો.

•

Name of Candidate : તમા�ં ુ નામ JEE(Main) Exam પ્રમાણે જ લખ�.ંુ

NEET UG Examination Details:
•

Application No: NEET પર�ક્ષાનો Application Number લખવો.

•

Name of Candidate : તમા�ં ુ નામ NEET Exam પ્રમાણે જ લખ�.ંુ

•
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ુ શે.
પર �ક્લક કરતા Document Upload કરવા માટ� � ંુ પેજ �લ

Upload Documents/images :
1. Category Certificate :

બટન પર �ક્લક કર� �િત પ્રમાણપત્રની સ્ક�ન કોપી

Upload કરો.
2. PWD Certificate :

�ક્લક કર�ને િસિવલ સ�ન પાસે થી મેળવે� ં ુ શાર��રક અક્ષમ્તા� ંુ

પ્રમાણપત્રની સ્ક�ન કોપી Upload કરો
3. HSC Marksheet :

�ક્લક કર�ને HSC Marksheet ની સ્ક�ન કોપી Upload કરો. જો

ર�ઝલ્ટ ન �હ�ર થયેલ હોય તો Hall ticket ની સ્ક�ન કોપી Upload કરો.
4. Income Certificate :

�ક્લક કર�ને આવકના પ્રમાણપત્રની સ્ક�નકોપી Upload

કરો.
5. ESM Certificate :

�ક્લક કર�ને Commanding Officer(In-service) અથવા

District Sainik Welfare Board (Ex-servicemen) પાસેથી મેળવેલ પ્રમાણપત્રની સ્ક�ન
કોપી Upload કરો.
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6. Free Ship Card Certificate:

�ક્લક કર�ને SC/ ST ઉમેદવાર� Free Ship Card

ની સ્ક�ન કોપી Upload કરવી.
જો Free Ship Card Certificate ના હોય તો ૨.૫ લાખ કરતા ઓછ� કૌ�ંુ �બક આવક દશાર્ વ� ંુ
માન્ય આવક� ંુ પ્રમાણપત્ર Upload કરો.

• બધી જ મા�હતી ભયાર્ બાદ નીચે આપેલ બટન

�ક્લક કરો.

�ક્લક કરવા થી નીચે પ્રમાણેનો સ્ક્ર�ન જોવા મળશે.

• હવે ઉપરના �સ્ક્રનશોટ માં દશાર્વ્યા પ્રમાણે ત્રી� કોલમ માં દર� ક upload કર� લ

document નો નંબર લખો.
• જો તમારા ડો�ુમેન્ટ ની સાઈઝ કોલમ ૨ માં દશાર્વેલ મહ�મ સાઈઝ કરતા વ� ુ
હશે તો ડો�ુમેન્ટ upload ન�હ થાય.
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• અહ� દશાર્વેલ સ્ક્ર�ન માં તમાર� upload કર� લા Document ને સ્વપ્રમા�ણત કરવાના
છે .

• સ્વ પ્રમા�ણત કરવા માટ� છે લ્લી કોલમ Check and Verify માં દર� ક upload કર� લા
ડો�ુમેન્ટ માટ� Self Verified � ંુ ચેક બોક્ષ
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ટ�ક કરો.

•

ત્યાર બાદ તમાર� બધી જ મા�હતી ચકાસી લો અને નીચે આપેલ Declaration વાંચીસમ� તેના ચેક્બોક્ષ
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માં ટ�ક કરો. તથા છે લ્લે

બટન પર �ક્લક કરો.

ુ ી જશે.
બટન પર �ક્લક કયાર્ બાદ ર�સ્ટ્ર� શન ફ� ભરવા માટ�� ંુ પેજ �લ

પર �ક્લક કર�ને તમે CREDIT CARD/ DEBIT CARD/

•

NETBANKING ક� UPI દ્વારા ર�સ્ટ્ર�શન ફ� ભર� શકો છો. ફ� ભરાઈ ગયા બાદ તમાર�
ર�સ્ટ્ર� શન પ્ર�ક્રયા સં� ૂણર્ થાય છે .

યાદ રાખો : તમારો Application Number તથા User ID અને Password સાચવીને
રાખજો.
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