
ઓનલાઈન �વેશ માટની અગ�યની �ચૂનાઓ 

• ઓનલાઈન �વેશ મળેવવા માટ નીચ ેજણાવલે �ટપ �જુબ ફોમ  ભરવા#ુ ંરહશ.ે 
1. Registration 

2. Sign In 

3. Pay Fees 

4. Form Entry 

5. Document Uploads 

6. Print Form 

 

1) Registration: 
 

� �વશેાથ�એ સૌ �થમ ર����શન કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

� �વશેાથ�એ પોતા�ુ ંનામ 10th અથવા 12
th

 ની માક�શીટમા ંદશા�વલે નામ/�પે$લ%ગ 'જુબ 

ભરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

� �વશેાથ�એ +િત અને કોસ� પસદં કરવાનો રહ�શ.ે  

� �વશેાથ�એ - િવષયમા ં�નાતક થ0ુ ંહોય તે 'જુબ '1ુય િવષય પસદં કરવાના રહ�શે.  

� �વશેાથ� 23શીપ કાડ� ધરાવતો હોય તો ‘Yes’ િવક6પ પસદં કરવાનો રહ�શ.ે  

� �વશેાથ�એ મેળવલે મા8હતી 9:ુ�તકામા ંઆપેલ User Name & password  થી ર����શન 

કરવા�ુ ંરહ�શ.ે  

� ર����શન કયા� બાદ તેમા ંકોસ�, વષ�, નામ અને  23શીપ કાડ�ના િવક6પમા ંએક જ વખત =ધુારો 

કર3 શકશ ેતેથી ચોકસાઈ9વૂ�ક ર����શન કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 

2) Sign In 

 

� �વશેાથ� AિુનવિસBટ3/ક�CD Eારા મેળવેલ મા8હતી 9:ુ�તકામા ં આપેલ User Name & 

Password થી જ Sign In કર3 શકશ.ે 

� SY/TY/M.A-II/SEM-2, 3, 4, 5, 6/YR-2 િવdાથ�ઓએ ર����શન કરાfયા બાદ િસ�ટમ 

Eારા On-screen User Name & Password મેળવી શકાશ,ે -નાથી Sign In કર3 શકશ.ે  

� Sign In કરતા પહ�લા �વશેાથ�એ ફરjજયાત ર����શન કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

� �વશેાથ� પોતાનો Password બદલી શકશ ે-મા ં�વશેાથ� kૂનો Password આપી નવો 

Password Set કર3 શકશ.ે 

 

3) Pay Fees  

 

1)SBI Collect  : જો �વશેાથ�એ SBI Collect થી ફ3 ભરવી હોય તો આપેલ મે�મુાથંી ‘SBI 

Collect’ ૫ર vલીક કર3 ‘Gujarat’ િવક6પ ૫સદં કરો. zયારબાદ ‘Educational Institution’ િવક6પ 

૫સદં કર3 ‘Dr. Babasaheb Ambedkar Open University’નો િવક6પ ૫સદં કરો. -મા ં‘Course-



Category’ ૫સદં કરવાની રહ�શ.ે zયારબાદ SBI ક� અCય બ�કના નેટ બ�ક�ગ, ડ�$બટ કાડ� અથવા ��8ડટ 

કાડ�થી ફ3 ભર3 શકાશ.ે -ની ર3સી�ટની િ�Cટ કાઢવાની રહ�શ.ે  

 

2)E-Challan : જો �વેશાથ�એ e-Challan થી ફ3 ભરવી હોય તો આપેલ મે�મુા ં‘Pay Fees’ ૫ર 

vલીક કર3 e-Challan ૫ર vલીક કરવા�ુ ંરહ�શ.ે -નાથી e-Challan ની PDF On Screen જોઇ 

શકાશ.ે -મા ં�વશેાથ�એ પોતા�ુ ંનામ, કોસ�ની ફ3 વગેર� િવગતોની ચકાસણી કરવાની રહ�શ.ે જો 

ભર�લ િવગતમા ં�િત ન હોય તો તેની િ�Cટ કાઢવાની રહ�શ ેતથા ન�કની SBIની શાખામા ંજઇ e-

Challan મા ંદશા�વલે કોસ� 'જુબની ફ3 રોકડ�થી ભરવાની રહ�શ.ે 

4) Form Entry  

 

� �વશેાથ�એ મા8હતી 9:ુ�તકામા ંઆપેલ કોસ� �માણે �ટડ3 સેCટર િસલેvટ કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

� �વશેાથ�એ પોતા�ુ ં9�ંુૂ સરના'ુ ં(ઘર નબંર, સોસાયટ3/મહો6લો/એ8રયા, શહ�ર, jજ6લો, પીન 

કોડ અને મોબાઈલ નબંર) વગેર� િવગત ફરjજયાત ભરવાની રહ�શ.ે 

� �વશેાથ�એ પોતાની Personal Details મા ંBirthdate, Religion, Blind, Handicap, Sex, 

Professional, Income વગેર� િવગત ભરવાની રહ�શ.ે  

� �વશેાથ�એ પોતાની છે6લી પર3�ા પાસ કર�લ ડ3�ીની સ9ંણૂ� મા8હતી, -મ ક� 

Board/University/Year/Seat No/Percentage વગેર� િવગત ભરવાની રહ�શ.ે 

� �વશેાથ�એ CTE/DCH/B.A./B.Com. અ�યાસ�મમા ંSubject �ુ ંિસલેvશન કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

� �વશેાથ�ને Payment �ગેનો - િવક6પ પસદં કર�લ હશ ેતે િસલvેટ કર3 તેની િવગત (જનરલ 

નબંર, ફ3ની રકમ અને ફ3 ભયા�ની તાર3ખ) ભરવાની રહ�શે. 

�  તમામ મા8હતી ભયા� બાદ �વેશાથ�એ Save બટન પર �vલક કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 

5) Document Uploads:- 

 

� �વશેાથ�એ Online Admissionના મે�મુા ંડો�મેુCટ અ૫લોડમા ંજઇ �ક�ન કર�લ ડો�મેુCટ (ફોટો, 

સહ3, માક�શીટ, શાળા છોડ�ા�ુ ં�માણ૫�, કા�ટ સ8ટ�8ફક�ટ, ફ3ની ર3સી�ટ) અ૫લોડ કરવાના 

રહ�શ.ે (ફોટો અને સહ3ની size 20kb તથા માક�શીટ, શાળા છોડ�ા�ુ ં�માણ૫�, કા�ટ સ8ટ�8ફક�ટ, 

ફ3ની ર3સી�ટની size 100kb થી 150kb =ધુીની અપલોડ કરવાની રહ�શ.ે)   

� �વશેાથ�એ ર�ડ માક� કર�લ 8ફ6ડના ડો�મેુC�સ ફરjજયાત અ૫લોડ કરવાના રહ�શ.ે 

� - �વશેાથ� SC/ST ક�ટ�ગર3 ધરાવતા હોય તેમણે કા�ટ સ8ટ�8ફક�ટ ફરjજયાત અ૫લોડ કરવા�ુ ં

રહ�શ.ે 

 

6) Print form :- 
 

� �વશેાથ�એ Print Form આપતા પહ�લા તમામ િવગતો ચેક કરવાની રહ�શ.ે  

� �વશેાથ� Final-Submission પહ�લા ફોમ�મા ં=ધુારો કર3 શકશ.ે  



� �વશેાથ�એ zયારબાદ Final-Submission બટન પર vલીક કરવા�ુ ંરહ�શ.ે  

� �વશેાથ�એ E-Admission Form  િ�Cટ કર3 તેની સાથે નીચ ે'જુબના ડો�મેુCટ અટ�ચ કર3 

૫સદં કર�લ �ટડ3 સેCટર ૫ર આપેલ સમય મયા�દામા ંજમા કરાવવા� ુ ંરહ�શ.ે 

� માક�શીટ 

� શાળા છોડ�ા�ુ ં�માણ૫� 

� કા�ટ સ8ટ�8ફક�ટ 

� ફ3ની ર3સી�ટ 

 


