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3. GUIDELINES FOR ONLINE ADMISSION 2020 

3.1. PROCEDURE FOR ONLINE REGISTRATION    
 

 
 

Figure 3.1-1 Screen of “www.gujdiploma.nic.in 

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

ઓનલાઇન રજજસ્રેશન માટે ઉમેદવારે કોઇ પણ સ્થળેથી ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી 
વેબસાઇટ  www.gujdiploma.nic.in પર લોગઓન થવાન  ંરહશેે. કોમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.1-1 મ જબની દેખાશે. 

3.1.2. For first time registration, click on New Candidate Registration. The computer screen will appear 
as shown in Figure 3.1-2.  
પ્રથમ વખત રજજસ્રેશન માટે  New Candidate Registration ક્લલક કરો. કોમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.1-2 મ જબ 

દેખાશે.    

http://www.gujdiploma.nic.in/
http://www.gujdiploma.nic.in/


 
 

Figure 3.1-2 Candidate’s Consent 

3.1.3. Before furthur process, read and understand terms and conditions governing the admission process of 
counselling and give your consent by tick marks “I Agree” for furthur process.  
આગળની પ્રક્રરયા કરવા, પહલેા એડમીશન પ્રક્રરયા અંગેની શરતોન ેવાચંી અન ેસમજવાની રહશ ેઅન ે ત્યારબાદ તે 

અંગેની સમંવત આપવા માટે “I Agree” ટીક કરી આગળ ની પ્રક્રરયા કરવાની રહશેે. 
 

 

 

Figure 3.1-3 Password Creation Box 

3.1.4. As shown in Figure 3.1-3, Password must be 8 to 13 character long and it must contain one upper case, one 
lower case, one numeric value and one special character.  
પાસવડડમા ંફરજીયાત એક upper case (કેપીટ્લ લેટર), એક lower case (સ્મોલ લેટર), એક numeric value (આંકડો) 
અન ેએક special character હોવ  ંજરૂરી છે. તમેજ પાસવડડ 8 થી 13 character હોવા જરૂરી છે. 

3.1.5. Candidate has to Fill his/her name as per the 10th marksheet, Mobile No and Email ID (as Figure 3.1-3) without 



any mistake as these details are always required for furthur process of addmission.  
 

ઉમેદવારે પોતાન  ં ૧૦મા ં ધોરણની માકડશીટ પ્રમાણેન  ં નામ, મોબાઇલ નબંર અન ે ઇ-મેલ એદ્રસે (Figure 3.1-3 
પ્રમાણ)ે કોઇપણ જાતની ભ લ વગર Figure 3.1-3 પ્રમાણ)ે ભરવ  ંકારણ કે આ તમામ વવગતો એડમીશનની પ્રક્રરયામા ં
દરવખત ેજરૂરી રહશ.ે  
 

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)  
ઉમેદવારે પોતાની પસદંગીન  ંઅન ેપ્રા્ત હોય એવ  ંUser Id ભરવાન  ંરહશ.ે ત્યારબાદ પસદંગીનો પાસવડડ ભરી તે 

પાસવડડન ેconfirm કરવ .ં અંત ેsecurity pin, જે case sensitive હોય છે, દાખલ કરી Sign Up Formને submit કરવાન  ં
રહશ.ે (Figure 3.1-3)  
 

It is require to remember User Id and Password as it is required to login every time.  
User Id અને Password યાદ રાખવો ખબુ જ જરૂરી છે કારણકે દરવખતે login માટે તે જરૂરી છે. 
 

 

3.1.7. After click on the submit button confirm message alert box is display for confirmation of submission. (Figure 
3.1-4) Candidate has to Click on “Yes” to confirm submission.  
Submit પર લલીક કરતા ંતમારા ચકાસણી માટે confirm message alert box ખ લશે. (Figure 3.1-4) “Yes” પર લલીક કરી 
તમાર ં સબમીશન confirm કરવાન  ંરહશ.ે .  

 

 
 

Figure 3.1-4 Confirmation message alert box 

 

3.1.8. After click on “Yes” the computer screen will appear as shown in Figure 3.1-5 for final Submition.  

 “Yes”  પર લલીક કરતા ંફાઇનલ સબમીશન માટે કોમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.1-5 મ જબની દેખાશે.  



 

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 than click on “Final Submit” and any detais iswrong 
then click on “Edit” to change the detail.  
ઉમેદવારે વવગતોની ફરી ચકાસણી કરવાની રહશ.ે જો બધી વવગતો સાચી હોય તો “Final Submit” પર લલીક કરવાન  ં
અન ેજો કોઇ વવગત ખોટી માલ મ પડ ેતો તેન ેસ ધારવા માટે “Edit”  પર લલીક કરવાન  ંરહશે.  
 

 

Figure 3.1-6 OTP screen for registration 

 



3.1.10. After “Final Submit” screen will appear (Figure 3.1-6) to verify candidate’s mobile number. For that 
candidate  received an OTP on regidtered mobile number. That OTP has to enter in respective box. Then 
enter security pin and finally click on “Verify & Finalsubmit”.  
“Final Submit” બાદ ઉમેદવારના મોબાઇલ નબંરની ચકાસણી કરવા માટેની સ્રીન (Figure 3.1-6) દેખાશે. તેના 
માટે રજીસ્ટર મોબાઇલ નબંર પર એક OTPમળશ.ે તે OTPને યોગ્ય જ્ગગ્યાએ દાખલ કરી તમેજ સીક્ય રીટી પીન 

દાખલ કરી છેવટે “Verify & Finalsubmit”પર લલીક કરવાન  ંરહશ.ે 
 

 

Figure 3.1-7 Screen displaying User Id 

 

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 furthur process to complete his/her profile. For that,  click on “Click to Login 
and Complete Profile”.  After that the computer screen will appear as shown in Figure 3.1-8.  
 

હવ ેFigure 3.1-7 મ જબની સ્રીન દેખાશે. જે User Id અન ેનામ દશાડવશ.ે તે રજીસ્રેશન પ્રક્રરયા પણૂડ થયેલ અન ેહવ ે

ઉમેદવારે તેની Profile માટેની પ્રરીયા કરવાની રહશ.ે તેના માટે તમારે “Click to Login and Complete Profile”પર 

લલીક કરવાન  ંરહશ.ે ત્યારબાદ કોમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.1-8 મ જબ દેખાશે.  
3.1.12. It is require to remember User Id and Password as it is required to login every time.  



 

User Id અન ેPassword યાદ રાખવો ખ બ જ જરૂરી છે કારણકે દરવખત ેlogin માટે તે જરૂરી છે. 
 

 

 
 

Figure 3.1-8 Screen for login/sign in 

 

3.1.13. Aftersuccess full login/sign in screen will appaer like Figure 3.1-9. Now candidate has to complete the profile 
from profile section.  
 

સફળતા પવૂડક login/sign in થયા બાદ Figure 3.1-9 મ જબ સ્રીન દેખાશે. હવ ેઉમેદવારે profile વવભાગથી તેમન  ં
profile પણૂડ કરવાન  ંરહશે.  

 



 

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. 

ઉમેદવારને તેની વ્યક્લતગત વવગતો Figure 3.2-1 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે ભરવાની રહશેે. 
 

 
 

Figure 3.2-1 Screen of “Personal Details” 

 Candidate Name: Candidate should enter Name as per SSC Mark sheet. 
ઉમેદવારનુું નામ: SSC ની માકડશીટ પ્રમાણે ઉમેદવારે પોતાન  ંનામ દાખલ કરવ .ં  

 Father Name: Enter Candidate Father Name. (First Name only) 
પિતાનુું નામ:  ઉમેદવારના વપતાન  ંનામ દાખલ કરો.(ફલત પ્રથમ નામ) 

 Mother Name: Enter Candidate Mother Name. (First Name only) 
માતાનુું નામ: ઉમેદવારના માતાન  ંનામ દાખલ કરો.(ફલત પ્રથમ નામ) 

 Date of Birth: Enter Candidate Date of Birth in the format of Date / (DD/MM/YYYY) Month / Year 
as per SSC mark sheet or Leaving Certificate. 

જન્મ તારીખ: SSCની માકડશીટ અથવા શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્ર મ જબ ઉમેદવારની જન્મતારીખ 
(તારીખ/ મક્રહનો/ વર્ડ મ જબ) દાખલ કરો. 

 Gender: Select Candidate Gender from the drop down menu. 
જાપત: ડ્રોપડાઉન મેન  માથી ઉમેદવારની જાવત પસદં કરો. 

 Nationality: Select Candidate Nationality from the list. 



રાષ્ટ્રીયતા: યાદીમાથંી ઉમેદવારની રાષ્ટ્રીયતા પસદં કરો. 
 Domicile: Enter candidate domicile. (Write Gujarat if you are Gujarat domicile). 

ડોપમસાઈલ: ઉમેદવારન  ંવનવાસસ્થાન દાખલ કરો. (જો તમે ગ જરાતના વતની છો તો ગ 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. 
જાપત (કેટેગરી): ડ્રોપ ડાઉનમેન માથંી ઉમેદવારનો જે જાવત(કેટેગરી)મા ંસમાવવષ્ટ્ટ થતો હોયતે પસદં 
કરો. (Example: OPEN or SC or ST or SEBC or ESM (In/Ex-Serviceman) or EWS. 
 

Sub Category Details: 

  Physically Handicapped: Select your physical status from drop down menu.  
શારીક્રરક વવકલાગં: ડ્રોપ ડાઉન મેન મંાથંી ઉમેદવારની શારીક્રરક ક્સ્થવત પસદં કરો. 

  Ex-serviceman: Select ex-serviceman status from dropdown menu. 

એક્સસપવિસમેન: ડ્રોપડાઉન મેન માથંી ઉમેદવારે એલસસવવિસમેન ક્સ્થવત પસદં કરવી. 

 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”.  

ટયશુન ફી માફી યોજના: I am interested otherwise select I am not interested. જો ઉમેદવારના 
સમગ્ર ક ટ ંબની વાવર્િક આવક રૂ. ૮ લાખ કે તેના કરતા ંઓછી હોય અને ઉમેદવાર પાસે અવધકૃત 
અવધકારીએ કાઢીઆપવામા ંઆવેલ માન્ય આવકનો દાખલો હોય, તેણે I am interested પસદં કરવ  ં
અન્યથા I am not interested પસદં કરવ .ં  

 

Other Information: 

 Family Annual Income: Select family annual income from drop down menu.  

 કૌટુું બબક વાપષિક આવક: ડ્રોપ ડાઉન મેન મંાથંી ઉમેદવારના ંક ટ ંબની વાવર્િક આવક પસદં કરો. 

Do your Parents have certificate of services: Select Yes from drop down menu if your parent is 
working in any of specified government services.  

 Do your Parents have certificate of services: ડ્રોપ ડાઉન મેન મંાથંી, જો તમારા માતાવપતા, 
આપેલી ગવમેન્ટ સવવિસ મા ંફરજ બજાવતા હોય તો YES વસલેલટ 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 3.2-2  
 

ઉમેદવારે વવગતો પણૂડ (Figure 3.2-1પ્રમાણે ) કરવાની  રહેશે  અને  કોમ્પ્ય ટર  સ્રીન  Figure 3.2-2 



મ જ બ ની  દે ખા ય  ત્યાંસ  ધી  રા હ  જો વા ની  ર હે શે .  

 

Figure 3.2-2 Screen of “Contact Details” 

Correspondence Address: 

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

 Sub Locality/ Colony (Optional): Enter candidate sub locality or colony name. (It is optional) 
િેટા પવસ્તાર/ કોલોની (વૈકલ્પિક): ઉમેદવારના ંરહઠેાણના પેટા વવસ્તાર અથવા કોલોની નામ લખો. 
(તે વૈકક્પપક છે) 

 Locality/ City/ Town/ Village: Enter candidate Locality/ City/ Town/ Village name. 
પવસ્તાર / શહરે / નગર / ગામ: ઉમેદવારના ંવવસ્તાર/ શહરે/ નગર/ ગામન  ંનામ લખો. 

 Country: Enter Candidate Residential Country. 
દેશ: ઉમેદવાર જે દેશનો વનવાસી હોય તેન  ંનામ લખો 

 State:  Enter Candidate Residential State. 
રાજ્ય: ઉમેદવારના ંરહઠેાણન  ંરાજ્ય લખો. 

 District: Enter Candidate Residential District. 
જીપલો: ઉમેદવારના ંરહઠેાણનો જીપલો લખો. 

 Pin Code: Enter Candidate Residential Pin Code. 
પિન કોડ: ઉમેદવારના ંરહઠેાણનો વપન કોડ લખો. 

 Alternate Contact Number: Enter Candidate alternate contact number. (It is Optional) 
વૈકલ્પિક સુંિકક  નુંબર: ઉમેદવારનો વૈકક્પપક સપંકડ નબંર લખો. (તે વૈકક્પપક છે) 

 Alternate Email Id: Enter Candidate alternate Email Id. (It is optional) 



વૈકલ્પિક ઇ-મેલ આઈડી: ઉમેદવારનો વૈકક્પપક ઇ-મેલ આઈડી લખો. (તે વૈકક્પપક 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 ઉમેદવારન  ંકાયમી સરનામ  ં
(Permanent Address) અને પત્રવ્યવહારન  ંસરનામ  ં(Correspondence Address) એકસરખ  ંહોયતો 
પછી “Same as Correspondence Address” બોલસને ક્રટક કરો. નક્રહિંતર, કાયમી સરનામ  ંદાખલ કરો. 

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 3.2-3. 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. 
ઉમેદવારે વવગતો પણૂડ (Figure 3.2-2પ્રમાણે ) કરવાની  રહેશે  અને  કોમ્પ્ય ટર  સ્રીન  Figure 

3.2-3 મ જ બ ની  દે ખા ય  ત્યાં  સ ધી  રા હ  જો વા ની  ર હે શે .  અહીં, ઉમેદવારને અગત્યનાદસ્તાવેજો 
અપલોડ કરવાની જરૂર છે. ઉમેદવારને “Document Number”  ના ક્ષેત્રમા ંદસ્તાવેજોનો અનન્ય 
નબંર દાખલ કરવો.  

 

Figure 3.2-3 Screen of “Upload Documents and Images” 

3.2.4. Upload Documents/ Images: In this screen candidate have to upload relevant documents very 

carefully. Candidate has to upload documents as per the given specifications.  

આ સ્રીનમા ંઉમેદવારને સબંવંધત ડૉક્ય મેન્ટસ ખબૂ જ કાળજીપવૂડક અપલોડ કરવાના રહશેે. 
 While uploading Photograph, image must be in jpg format only, Minimum size 10Kb and 

Maximum size 100Kb.  

ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરતી વખતે, ઇમેજ ફલત jpg ફોમેટમા ંહોવી આવશ્યક છે, તેમજ તેની સાઇઝ 
લઘ ત્તમ 10 Kb અને મહત્તમ 100 Kb હોવી જોઈએ. 



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

Maximum size 200Kb.  
જન્મ પ્રમાણપત્ર અપલોડ કરતી વખતે, ડૉક્ય મેન્ટ પીડીએફ (pdf) ફોમેટમા ંહોવ  ંઆવશ્યક છે. 
તેમજ તેની સાઇઝ લઘ ત્તમ 10 kb અને મહત્તમ 200 kb હોવી જોઈએ. 

 

3.2.5. A candidate has to upload the required documents, click on Submit & Preview and wait till the 
computer screen will display as Figure 3.2-4. Here, candidate needs to verify the documents and 
“tick” on “Check and Verify” button. Now click on “Save and Next”. 
 

ઉમેદવારે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા તેમજ Submit & Preview પર ક્લલક કરવ  ંઅને કમ્પ્ય ટર 
સ્રીન પર Figure 3.2 4 મ જબ ન આવે ત્યા ંસ ધી રાહ જોવી. (અહીં, ઉમેદવારે દસ્તાવેજોની ચકાસણી 
કરવાની જરૂર છે તથા “Check and Verify” બટન પર ક્રટક કરવ .ં હવે “Save and Next” પર ક્લલક કરો) 

 

 

Figure 3.2-4 Screen after uploading documents/images 

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 “Photograph Self Verified”. If Candidate found his Date of Birth Certificate correct, then tick 



“Date of Birth Certificate Self Verified”. Candidate can preview his entered information, click on 
Submit & Next and wait till the computer screen will display as Figure 3.2-5 

 

ઉમેદવાર તેના અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજો (ફોટોગ્રાફ અને જન્મ તારીખ પ્રમાણપત્ર) અહીં જોઈ શકે 
છે. જો ઉમેદવારને તેનો ફોટોગ્રાફ ચકાસણી કરતા ંયૉગ્ય જણાય ત્યારે “Photograph Self Verified” પર 
ટીક કરવ .ં જો ઉમેદવારને તેન  ંજન્મતારીખન  ંપ્રમાણપત્ર ખરાઈ કરતા ંયોગ્ય જણાય ત્યારે “Date of 

Birth Certificate Self Verified” ને ટીક કરવ .ં ઉમેદવારે દાખલ કરેલી માક્રહતીને ચકાસવી અને 
ત્યારબાદ “Check and Verify” બટન પર ક્લલક કરવ .ં હવે, “Save and Next” પર ક્લલક કરો. 
 

3.2.7. Candidate can check/ verify all the information he has entered on this portal till now as shown 
in Figure 3.2-5.  
 

ઉમેદવાર અત્યારસ ધી પોટડલ પર દાખલ કરેલી બધી માક્રહતી Figure 3.2-5  પ્રમાણે ચકાસી શકે છે. 

 



 

Figure 3.2-5 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.  
ઉમેદવાર ને જે લાગ  પડત   ંહોય, એ ક્રડ્લોમા એડ્વમશન પ્રોસેસ માટે એ્લાય કરવાન  ંરહશેે. આ 
માટે Home પર ક્લલક કરો અને Figure 3.3-1. પ્રમાણે સ્રીન દેખાય ત્યા ંસ ધી રાહ જ 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 Counseling 2020 : If Candidate has passed SSC only 

 First Year Diploma after TEB Counseling 2020: If Candidate has passed valid TEB 

course after SSC only 

 First Year Diploma after ITI Counseling 2020: If Candidate has passed valid ITI course 

after SSC only 

 Second Year Diploma after TEB Counseling 2020: If candidate has passed valid TEB course 
after SSC and wants to apply for second year diploma (CTOD) 

 Second Year Diploma after ITI Counseling 2020: If candidate has passed valid ITI course 
after SSC and wants to apply for second year diploma (CTOD) 

 

ઉમેદવારે આપેલા ઓ્શન માથંી પોતાનો કોર્ડ પસદં કરવાનો રહશેે. દાખલા તરીકે,  



 First Year Diploma after SSC Counseling 2020 : જો ઉમેદવારે ફલત SSC પાસ કરેલ હોય. 
 First Year Diploma after TEB Counseling 2020: જો ઉમેદવારે યોગ્ય TEB કોર્ડ, SSC પછી 

પાસ કરેલ હોય. 
 First Year Diploma after ITI Counseling 2020: જો ઉમેદવારે યોગ્ય ITI કોર્ડ, SSC પછી પાસ 

કરેલ હોય. 
 Second Year Diploma after TEB Counseling 2020: જો ઉમેદવારે યોગ્ય TEB કોર્ડ, SSC 

પછી પાસ કરેલ હોય અને ક્રડ્લોમા ના બીજા વર્ડ મા ંપ્રવેશ લેવા માગંતો હોય (CTOD) 

 Second Year Diploma after ITI Counseling 2020: જો ઉમેદવારે યોગ્ય ITI કોર્ડ, SSC પછી 
પાસ કરેલ હોય અને ક્રડ્લોમા ના બીજા વર્ડ મા ંપ્રવેશ લેવા માગંતો હોય (CTOD) 

 

After selecting proper option, candidate has to click on “Click Here to Apply” to apply for that. 
ઉમેદવારે યોગ્ય વવકપપ પસદં કયાડ પછી, “Click Here to Apply” પર ક્લલક કરવાન  ંરહશેે. 

3.3.2. A candidate can view his diploam admission process progress status as shown in Figure 3.3-2. All 
status must be completed to finish applicatuion successfully. 
 

ઉમેદવાર પોતાની ક્રડ્લોમા અડવમશન પ્રોસેસ ન  ંપ્રગવત સ્ટેટસ અહીં ચેક કરી શકસે. અહીં 
એક્્લકેશન ની પ્રક્રરયા પણૂડ કરવા માટે, દરેક સ્ટેટસ completed હોવ  ંજરૂરી છે. હવે Save & Next પર 
ક્લલક કરી ન,ે Figure 3.3-2 પ્રમાણે કોમ્પપ ટર ની સ્રીન દેખાય ત્યા ંસ ધી રાહ જ ઓ.  

  

 

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 રજજસ્રેશન ની માક્રહતી અહીં જોઈ શકશે. હવ ેApplication Form પર ક્લલક કરી ન,ે 
Figure 3.3-3 પ્રમાણે કોમ્પપ ટર ની સ્રીન દેખાય ત્યા ંસ ધી રાહ જ 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. 

એક્્લકેશન ફોમડ: ઉમેદવાર અહીં પોતાન  ંઆખ  ંએક્્લકેશન ફોમડ, પોતાની પસડનલ ઇન્ફોમેશન, કેટેગરી 
અને અન્ય માક્રહતી Figure 3.3-4 પ્રમાણે જોઈ શકશે.  

 

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 ક્લલક કરો. કોમ્પપ ટર સ્રીન Figure 3.3-5 મ જબ દેખાશે. 

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



 

Figure 3.3-6 SSC Mark Sheet (Sample Copy) 

Marks Details () 

Enter Mark Details (ગણુ ની પવગતો દાખલ કરો): 

3.3.5.1. If candidate is passed SSC (જો ઉમેદવારે SSC ઉત્તીણક કરેલ હોય તો) 
 

1 Passing Status 

 

Select appropriate Passing status. 

2 Passing Month 

ઉત્તીણડ કયાડનો મહીનો 
Select appropriate month of SSC passing exam. If 

candidate have more than one mark sheet than 

consider last passing mark sheet. 

SSC ઉત્તીણડ કયાડનો મહીનો યોગ્ય રીતે પસદં કરો. જો ઉમેદવાર પાસ ે

એક કરતા ંવધારે માકડશીટ હોય તો છેપલી ઉત્તીણડ માકડશીટ પ્રમાણે 
મહીનો દાખલ કરવ . 

3 Passing Year 

ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ 
Select appropriate year of SSC passing exam. If 

candidate have more than one mark sheet than 

consider last passing mark sheet. 

SSC ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ યોગ્ય રીતે પસદં કરો. જો ઉમેદવાર પાસ ેએક 



કરતા ંવધારે માકડશીટ હોય તો છેપલી ઉત્તીણડ માકડશીટ પ્રમાણે વર્ડ 
દાખલ કરવ . 

4 Qualification Exam State  

લાયકી પરીક્ષા કયા 
રાજ્યમાથંી પાસ કરેલ છે? 

Select appropriate State of SSC passing exam. 

લાયકી પરીક્ષા ઉત્તીણડ કરેલ રાજ્ય ન  ંનામ લખો. 

5 Qualification Exam 

District 

લાયકી પરીક્ષા કયા જજપલા 
માથંી પાસ કરેલ છે? 

Select appropriate District of SSC passing exam 

લાયકી પરીક્ષા ઉત્તીણડ કરેલ જજપલા ન  ંનામ લખો. 

6 Board 

લાયકી પરીક્ષા કયા 
બોડડમાથંી પાસ કરેલ છે? 

Select appropriate board from which qualifying 

examination is passed from drop down menu. 

ડ્રોપ ડાઉન મેન માથંી લાયકી પરીક્ષા ઉત્તીણડ કરેલ યોગ્ય બોડડ પસદં 

કરો. 
7 Seat/Roll Number 

SSC બેઠક નબંર 

Enter SSC seat number as per SSC Mark sheet (latest 

passing mark sheet). Don’t give any space while 

entering seat number. 

SSC બેઠક નબંર SSC ની માકડશીટ પ્રમાણે દાખલ કરો . 
)છેપલી ઉત્તીણડ માકડશીટ અન સાર(. સીટ નબંર દાખલ કરતી વખત ે

વચ્ચે કોઇ પણ પ્રકારની જગ્યા છોડશો નહી. 
8 SSC Passed (No. of 

Attempts) 

Enter No of attempts for SSC passing.  

9 Center Number as per 

mark sheet 

SSC માકડશીટ પ્રમાણે કેન્દ્ર 

નબંર 

Enter Center Number as per SSC Mark Sheet. If center 

number is not appeared in mark sheet than enter 999. 

Except candidates of Gujarat Board, all other 

candidates also have to enter 999. 

SSC માકડશીટ પ્રમાણે કેન્દ્ર નબંર દાખલ કરો .જો કેન્દ્ર નબંર માલશીટમા ં
દશાડવેલ ન હોય તો 999 દાખલ કરો . 
ગ જરાત બોડડ વસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ પણ 999 દાખલ કરવ . 

10 School Index Number 

SSC માકડશીટ પ્રમાણે શાળા 
ઇન્ડકે્ષ નબંર 

Enter School Index Number as per SSC Mark Sheet. If 

school index number is not appeared in mark sheet 

than enter 99.999 

Except candidates of Gujarat Board, all other 

candidates also have to enter 99.999. 

SSC માકડશીટ પ્રમાણે શાળા ઇન્ડકે્ષ નબંર દાખલ કરો .જો શાળા ઇન્ડકે્ષ 

નબંર માલશીટમા ંદશાડવેલ ન હોય તો 99.999 દાખલ કરો. ગ જરાત 

બોડડ વસવાયના તમામ ઉમેદવારોએ પણ 99.999 દાખલ કરવ . 
11 Result Mode 

પક્રરણામ મોડ  
Select Percentage in Result mode. 

પક્રરણામ મોડ percentage વસલેલટ કરવ .ં 



12 Maximum Marks 

ક લ ગ ણ 

Enter Grand Total marks as per SSC Mark Sheet. 

SSC માકડશીટ અન સાર ક લ ગ ણ દાખલ કરો. 
13 Obtained Marks 

મેળવેલ ગ ણ 

Enter Total Obtained marks as per SSC Mark Sheet. 

SSC માકડશીટ અન સાર મેળવલે ક લ ગ ણ દાખલ કરો. 
14 Percentage Marks Percentage will be calculated automatically. 

15 Division Select appropriate Division. 

16 Subject Wise Marks 

Details 
વવર્યો પ્રમાણે ગ ણની વવગતો 

 Mathematics 

ગણણત 

Enter Mathematics Max marks and Obtained marks as 

per SSC Mark Sheet. 

SSC માકડશીટ અન સાર ગણણતમા ંમેળવેલ ગ ણ દાખલ કરો. 
 Science/Science & 

Technology 

વવજ્ઞાન 

Enter Science/Science & Technology Max marks and 

Obtained marks as per SSC Mark Sheet. 

SSC માકડશીટ અન સાર વવજ્ઞાનમા ંમેળવલે ગ ણ દાખલ કરો. 
 English 

અંગ્રેજી 

Enter English Max marks and Obtained marks as per 

SSC Mark Sheet. 

SSC માકડશીટ અન સાર અંગ્રેજીમા ંમેળવેલ ગ ણ દાખલ કરો. 
 

3.3.5.2. If candidate is passed valid ITI course (જો ઉમેદવારે માન્ય આઇટીઆઇ અભ્યાસક્ર્મ 
ઉત્તીણક કરેલ 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 ગણુ ની પવગતો: ITI અભ્યાસક્ર્મ ઉત્તીણડ કરેલ હોય ITI ની વવગતો દાખલ કરો. માન્ય ITI 
અભ્યાસક્ર્મોની યાદી માક્રહતી પ ક્સ્તકામા ંઆપેલ છે) 



 
Figure 3.3-7 Screen of “Entering ITI Marks Details” 

 

1 Passing Month 

ઉત્તીણક કયાકનો મહીનો 
Enter Month of passing as per ITI Mark Sheet. 

ઉત્તીણક કયાકનો મહીનો ITI માકકશીટ પ્રમાણે દાખલ કરો. 
2 Passing Year 

ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ 
Enter Year of passing as per ITI Mark Sheet. 

ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ ITI માકડશીટ પ્રમાણે દાખલ કરો. 
3 Course 

અભ્યાસરમ 

Select appropriate ITI course name (ITI Course Names 

are listed in Information Booklet) from drop down 

menu. 

ડ્રોપ ડાઉન મેન  માથંી યોગ્ય ITI અભ્યાસરમન  ંનામ  ) માન્ય ITI 

અભ્યાસરમના નામ માક્રહવત પ ક્સ્તકામા ંઆપલે છે (પસદં કરો. 
4 Registration Number 

રજીસ્રેશન નબંર 

Enter Registration Number as per ITI Mark Sheet. 

ITI માકડશીટ પ્રમાણે રજીસ્રેશન નબંર દાખલ કરો. 
5 Subject Wise Marks 

Details  
વવર્યો પ્રમાણે ગ ણની વવગતો  
(See Sample Figure 3.3-8, Figure 3.3-9) 

 Trade Theory Marks 

રેડ થીયરી ગ ણ 

Enter Final year Trade Theory & Practical Max Marks 

and Obtained Marks as per ITI Mark Sheet. 

ITI ના અંવતમ વર્ડની માકડશીટ અન સાર રેડ થીયરીના અન ે

પ્રાયોણગકના ક લ ગ ણમાથંી મળેવેલ ગ ણ દાખલ કરો. 
 Workshop Cal Marks Enter Final year Workshop calculation Max Marks and 



વકડશોપ કેપક્ય લેશન Obtained Marks as per ITI Mark Sheet. 

ITI ના અંવતમ વર્ડની માકડશીટ અન સાર વકડશોપ કેપક્ય લશેનના ક લ 

ગ ણમાથંી વકડશોપ કેપક્ય લેશનના મેળવલે ગ ણ દાખલ કરો. 
 Grand Total 

ક લ ગ ણ 

Enter Total Max Marks and Obtained Marks as per ITI 

Mark Sheet. 

ITI માકડશીટ અન સાર ક લ ગ ણમાથંી મેળવલે ગ ણ દાખલ કરો. 
 

 

 

 
Figure 3.3-8 ITI Mark sheets (SEM – III and SEM – IV) (Sample Figure 2) 



 
Figure 3.3-9 ITI Mark sheets. (SEM – III and SEM – IV) (Sample Figure 3) 

 

3.3.5.3. If candidate is passed valid TEB course (જો ઉમેદવારે માન્ય ટીઇબી અભ્યાસક્ર્મ 
ઉત્તીણક કરેલ 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 ગણુની પવગતો :TEB અભ્યાસક્ર્મ ઉત્તીણડ કરેલ હોય તો TEB ની વવગતો દાખલ કરો. માન્ય 

TEB અભ્યાસક્ર્મોની યાદી માક્રહતી પ ક્સ્તકામા ંઆપેલ છે 

 
Figure 3.3-10 Screen of “Entering TEB Marks Details” 

  



 

1 Passing Status Select appropriate Passing status. 

2 Passing Month 

ઉત્તીણડ કયાડનો મહીનો 
Enter Month of passing as per TEB Mark Sheet. 

TEB માકડશીટ પ્રમાણે ઉત્તીણડ કયાડનો મહીનો દાખલ કરો. 
3 Passing Year 

ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ 
Enter Year of passing as per TEB Mark Sheet. 

TEB માકડશીટ પ્રમાણે ઉત્તીણડ કયાડન   ંવર્ડ દાખલ કરો. 
4 Course 

અભ્યાસરમ 

Select appropriate TEB course name (TEB Course Names are listed 

in Information Booklet) from drop down menu. 

ડ્રોપ ડાઉન મેન માથંી યોગ્ય TEB અભ્યાસરમન  ંનામ  ) માન્ય TEB અભ્યાસરમના નામ 

માક્રહતી પ ક્સ્તકામા ંઆપેલ છે (પસદં કરો. 
5 Registration Number 

રજીસ્રેશન નબંર 

Enter Registration Number as per TEB Mark Sheet. 

TEB માકડશીટ પ્રમાણે રજીસ્રેશન નબંર દાખલ કરો. 
6 Subject Wise Marks 

Details  
વવર્યો પ્રમાણે ગ ણની વવગતો  
(See Sample Figure 3.3-11) 

 Theory Marks 

થીયરી ગ ણ 

Enter Final year Theory and Practical Max Marks and Obtained 

Marks as per TEB Mark Sheet. 

TEB માકડશીટ અન સાર થીયરીના અન ેપ્રાયોણગકના ક લ ગ ણમાથંી મેળવલે ગ ણ 

દાખલ કરો. 
 Grand Total 

ક લ ગ ણ 

Enter Total Max Marks and Obtained Marks as per TEB Mark 

Sheet. 

TEB માકડશીટ અન સાર ક લ ગ ણમાથંી મેળવલે ગ ણ દાખલ કરો. 
 

 
Figure 3.3-11 Final TEB Mark sheet (Sample Figure 4) 

 



 
Figure 3.3-12 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 than Computer screen will appear as shown in Figure 3.3-13 

માક્રહતી દાખલ કરો અને આપેલ માક્રહતી ચકાસો. જો વવગતો બરાબર માલમૂ પડ ેતો SAVE AND NEXT 
ક્લલક કરો. કોમ્પપ ટર સ્રીન Figure 3.3-13 મ જબ દેખાશે. 

 
Figure 3.3-13 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 

than Computer screen will appear as shown in Figure 3.3-14. 

માક્રહતી દાખલ કરો અને આપેલ માક્રહતી ચકાસો. જો વવગતો બરાબર માલમૂ પડે તો SAVE AND 

NEXT  ક્લલક કરો. કોમ્પપ ટર સ્રીન Figure 3.3-14 મ જબ દેખાશે. 

 
Figure 3.3-14 Screen for Uploading Documents/Images for SSC 

  

3.3.8. Upload Documents/Images (In this screen candidate have to upload relevant documents very 

carefully) 

ડોક્ય મેંટ્સ અને ફોટો અપલોડ કરવા. ( આ સ્રીન પર ઉમેદવારે લાગ  પડતા ંડોક્ય મેંટ્સ કાળજી 
પવૂડક ઉપલોડ કરવાના રહશેે. 
Candidate has to upload documents as per the given size and types specifications. 

ઉમેદવારે આપેલા size and types specifications પ્રમાણે જ ડોક્ય મેંટ્સ 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 ઓછામા ંઓછી 10 Kb અને વધ  મા વધ ૂ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 have 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 3.3-15.  

 

10મા ંધોરણ ની માકડ શીટ અપલોડ કરતી વખતે તેની સાઇઝ ઓછામા ંઓછી 10 Kb અને 
વધ  મા વધ ૂ200 Kb હોવી જોઈએ. જો ઉમેદવાર જોડે એક કરતા ંવધ  પ્રયત્નો ની માકડ શીટ 
હોય તો, બધી જ માકડ શીટ ને એક જ પીડીએફ ડૉક્ય મેન્ટ મા ંભેગી કરી, એ એક જ પીડીએફ 
ડૉક્ય મેન્ટ ને અપલોડ કરવાન  ંરહશેે.  
 

ઉદાહરણ: ઉમેદવારે જો 2 પ્રયત્નો થી એસએસસી ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય તો તેની જોડે 
એસએસસી ની 2 માકડ શીટ હશે. આ સજંોગો મા ંઉમેદવારે બનેં માકડ શીટ, Sample Figure 

3.3-15 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે, એક જ પીડીએફ મા ંઅપલોડ કરવાની રહશેે. 
 

 While uploading Socially and Educationally Backward Classes (SEBC) document, candidate 

should also upload Non Creamy Layer certificate also. Merge both (SEBC caste certificate 

and NCL certificate) in single pdf (as shown in Sample Figure 3.3-15). If the validity of your 

Non Creamy Layer certificate is over, than download annexure for NCL from committee’s 
website, www.acpdc.co.in. Fill this annexure and attach it with your SEBC and old NCL 

certificate in the single pdf to upload. The size of the document should be Minimum 10Kb 

and Maximum 200Kb. 

 

સામાજજક અને શૈક્ષણણક રીતે પછાત વગડ ના ડૉક્ય મેન્ટ સાથે ઉમેદવારે Non Creamy Layer 

certificate પણ અપલોડ કરવાન  ંરહશેે. આ બનેં ડૉક્ય મેન્ટ પણ એક જ પીડીએફ મા ંભેગા 
કરીને Sample Figure 3.3-15 પ્રમાણે અપલોડ કરવાના રહશેે. જો તમારા Non Creamy Layer 

certificate ની મ દત પણૂડ થઈ ગઈ હોય તો કવમટી ની વેબસાઈટ, www.acpdc.co.in પરથી 
annexure for NCL ડાઉનલોડ કરવાન  ંરહશેે. જેને ભરી ને તમારા SEBC અને NCL સક્રટિક્રફકેટ 
સાથે એક જ પીડીએફ મા ંભેગ  ંકરી ને અપલોડ કરવાન  ંરહશેે. જેની સાઇઝ ઓછામા ંઓછી 
10 Kb અને વધ  મા વધ ૂ200 Kb હોવી જોઈએ  

 

http://www.acpdc.co.in/
http://www.acpdc.co.in/


 
Figure 3.3-15 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 3.3-15) and size of the document should be Minimum 10Kb and 

Maximum 300Kb. 

ITI/TEB ની માકડ શીટ અપલોડ કરતી વખતે ઉમેદવાર, બધી જ માકડ શીટ ન ેએક જ પીડીએફ 
ડૉક્ય મેન્ટ મા ં ભેગી કરી, એ એક જ પીડીએફ ડૉક્ય મેન્ટ ને Figure 3.3-15 પ્રમાણે અપલોડ 
કરવાન  ંરહશેે. તેની સાઇઝ ઓછામા ંઓછી 10 Kb અને વધ  મા વધ ૂ300 Kb હોવી જોઈએ. 
 

 For Document Number/Id field kindly enter unique number mentioned on your 

document. 

ડૉક્ય મેન્ટ નબંર/ID ક્રફપડ મા ંઉમેદવારે ડૉક્ય મેન્ટ મા ંલખેલો ડૉક્ય મેન્ટ નો ય વનક નબંર 
લખવાનો રહશેે. 



Verify the details entered and if all details found correct, click SUBMIT and PREVIEW button 

than Computer screen will appear as shown in Figure 3.3-16 

એંટર કરેલી દરેક માક્રહતી ચકાસો અને જો બધી જ માક્રહતી સાચી હોય તો SUBMIT and PREVIEW 
પર ક્લલક કરો. હવે કમ્પ્ય ટર ની સ્રીન Figure 3.3-16 મ જબ દેખાશે. 

 
Figure 3.3-16 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 than Computer screen will appear as shown in 

Figure 3.3-17. 

 

અપલોડ કરેલા ડોક્ય મેંટ્સ તપાસો અને તેની ચકાસણી કરો અને આપેલ  ંચેકબોલસ પર ટીક માકડ 
કરો. ઉમેદવાર Click Here For Large View પર ક્લલક કરીને ડોકય મેંટ ને મોટ ં કરી જોઈ શકશે. જો 
બધી જ માક્રહતી સાચી જણાય તો, SAVE FINALLY & NEXT પર ક્લલક કરીને કમ્પ્ય ટર સ્રીન 
Figure 3.3-17 પ્રમાણે દેખાશે. 

 



 
Figure 3.3-17 Screen for Preview & 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 than Computer screen will appear as shown in Figure 3.3-18. 

ઉપરની સ્રીન પર ઉમેદવાર દ્વારા નખાયેલી બધી જ માક્રહતી દેખાશે. બધી જ માક્રહતી ચકાસો અને 
જો બધી માક્રહતી યોગ્ય લાગે તો SAVE & FINAL SUBMIT પર ક્લલક કરો અને કમ્પ્ય ટર ની સ્રીન  
Figure 3.3-18 પ્રમાણે દેખાશે. 

 
Figure 3.3-18 Confirmation screen 

. 



 

The Confirmation screen will appear as shown in Figure 3.3-18. Read the message shown and Click Yes 

button if you wish to submit finally. Now Computer screen will appear as shown in Figure 3.3-19. 

કન્ફમેશન સ્રીન Figure 3.3-18 પ્રમાણે દેખાશે. દેખાતો સદેંશ વાચંો અને  જો ફાઇનલી સબવમટ કરવા માગંતા 
હોય તો Yes પર ક્લલક કરો. હવે કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.3-19 પ્રમાણે દેખાશે. 
 

 
Figure 3.3-19 Dashboard screen 



3.4. PROCEDURE TO PAY REGISTRATION FEE    

 

3.4.1. Figure 3.3-19 shows status of Application form, click Pay Registration Fee button than Computer 

screen will appear as shown in Figure 3.4-1. 

 

Figure 3.3-19 એક્્લકેશન ન  ંસ્ટેટસ બતાવે છે. હવે Pay Registration Fee પર ક્લલક કરતા ંકમ્પ્ય ટર 
સ્રીન Figure 3.4-1 પ્રમાણે દેખાશે. 

 
Figure 3.4-1 Screen for Fee Payment 

3.4.2. Click Pay Fee button and complete the Fee payment process than Computer screen will appear 

as shown in Figure 3.4-2. 

Pay Fee પર ક્લલક કરો અને ફી ભરવાની પ્રોસેસ પ ણડ કરો. હવે કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.4-2 પ્રમાણે 
દેખાશે.  

 
Figure 3.4-2 Screen for My Application 



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 than Computer screen will appear as 

shown in Figure 3.4-3.  

ડેશબોડડ પર My Application  ટેબ પર ક્લલક કરતા ંતમે એ્લાય કરેલી એક્્લકેશન દેખાશે. ઉમેદવાર 
પોતાની એક્્લકેશન View Confirmation Page પર ક્લલક કરતા ંજોઈ શકશે. હવે કમ્પ્ય ટર સ્રીન  Figure 

3.4-3 પ્રમાણે દેખાશે.  



 
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. 

 

રજજસ્રેશન ની પ્રક્રરયા સફળતા પવૂડક પણૂડ કયાડ પછી, વનયત તારીખ ેકામચલાઉ મેરીટ નબંર આપવામા ં
આવશે. ઉમેદવારે ACPDC દ્વારા આપવામા ંઆવેલ સમયપત્રક ને જ અન સરવાન  ંરહશેે અને આપેલ 
તારીખો મ જબ જ પ્રોસેસ પણૂડ કરવાની રહશેે.  



3.5. DOCUMENT VERIFICATION AND REMOVE DISCRIPANCY (દસ્તાવેજ ચકાસણી અને 

પવસુંગતતા દૂર કરવી.) 
3.5.1. When candidate login to the portal using his/her credentials, below message will pop up. 

જ્યારે ઉમેદવાર પોટડલમા ંલોગીન કરશે, ત્યારે નીચેનો સદેંશ આવશે 

 
 

If the documents uploaded by candidate is found ok by verifying officer then computer screen 
will display message as shown in Figure 3.5-1 

 

જો ઉમેદવાર દ્વારા અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજો ચકાસણી અવધકારી દ્વારા ઠીક જોવા મળે છે, તો 

કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.5-1 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે સદેંશ પ્રદવશિત 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. 
 



દસ્તાવેજોમા ં વવસગંતતાના ક્રકસ્સામા ં ઉમેદવારે જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કયાડ છે, પરંત   જો કોઈ 

દસ્તાવેજોમા ંચકાસણી કરનાર અવધકારીન ેકોઈ વવસગંતતા લાગે છે, તો ઉમેદવારને તેના માટે સદેંશ 

મળશે. સાથે સાથે દસ્તાવેજ ચકાસણીની ક્સ્થવત જાણવા ઉમેદવારને વનયવમતપણે વેબસાઇટની 

મ લાકાત લેવી જરૂરી 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 જ્યારે ઉમેદવાર પોટડલમા ંલોગીન કરશે અને માય એક્્લકેશન ટેબ પરથી તેને અરજી કરેલ 

એક્્લકેશન પર જશે, ત્યારે કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.5-2 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે. 
 

 

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 ક્લલક કરીને, કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.5-3મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે. 



 

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

In above screen candidate can view his/her Document Status and Remarks added by Verifying 
Officer. 

ઉપરની સ્રીન પર ઉમેદવાર તેની/તેણીના દસ્તાવેજની ક્સ્થવત અને ચકાસણી અવધકારી દ્વારા 

ઉમેરવામા ંઆવેલ ક્રટ્પણીઓ જોઈ શકે છે. 

3.5.5. By clicking on Remove Discrepancy button, computer screen will appear as shown in Figure 3.5-4 

Remove Discrepancy બટન પર ક્લલક કરીન,ે કમ્પ્ય ટર સ્રીન Figure 3.5-4 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે દેખાશે. 

 

Figure 3.5-4 Screen to upload the document against query 

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 

ઉપરના સ્રીનના ઉમેદવારને દસ્તાવેજ અપલોડ કરવાની જરૂર છે અને Submit and Preview બટન 



પર ક્લલક કરવાથી, Figure 3.5-5 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે કમ્પ્ય ટર સ્રીન દેખાશે. 

 

Figure 3.5-5 Screen for Preview of Uploaded Documents 

3.5.6. 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 સ્રીનમા ઉમેદવારને નવા અપલોડ કરેલા દસ્તાવેજને બરાબર ચકાસવા જરૂર છે અને જો તે 

યોગ્ય લાગે તો ચેક એન્ડ વેક્રરફાઇ કોલમમા ંચેકબોલસને ક્રટક કરી અને SAVE FINALLY & NEXT બટન 

પર ક્લલક કરો, Figure 3.5-6 મા ંબતાવ્યા પ્રમાણે કમ્પ્ય ટર સ્રીન દેખાશે. 

 

Figure 3.5-6 Screen after responding the query 

Now the candidate needs to regularly visit the website to know the status of document verification. 

હવે દસ્તાવેજ ચકાસણીની ક્સ્થવત જાણવા ઉમેદવારને વનયવમતપણે વેબસાઇટની મ લાકાત લેવી જરૂરી છે.. 


