B.A./B.Com. - SY/TY તથા Master – SY અને Vocational & Professional Course
રિ-િજીસ્ટ્રેવન ઓનલાઈન કિા માટે


ુ બ ફોમમ ભિાન ુંુ િહેવે.
ઓનલાઈન રિ-િજીસ્ટ્રેવન મેળા માટે નીચે જણાેલ સ્ટ્ટેપ મજ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registration
Sign In
Pay Fees
Form Entry
Document Uploads
Print Form

1) Registration:
 પ્રલેળાથીએ વૌ પ્રથભ I-Card ભાાં દળાાલેર નોંધણી નાંફયથી યજીસ્ટ્રે ળન કયલાન ાં યશેળે જેભાાં
નોંધણી નાંફય વલદ્યાથીન ાં યઝય નેઈભ યશેળે અને ાવલર્ા ભાટે ોતાનો ભોફાઈર નાંફય
આલાનો યશેળે, ત્માયફાદ આ યઝય નેઈભ (નોંધણી નાંફય) અને ાવલર્ા (ભોફાઈર નાંફય)
દ્વાયા પોભા બયી ળકળો.
 પ્રલેળાથીએ ોતાન ાં નાભ I-Card ભાાં દળાા લેર નાભ મજફ જ બયલાન ાં યશેળે.
 પ્રલેળાથીએ જાવત અને કોવા વાંદ કયલાનો યશેળ.ે
 પ્રલેળાથી ફ્રીળી કાર્ા ધયાલતો શોમ તો ‘Yes’ વલકલ્ વાંદ કયલો.
 યજીસ્ટ્રેળન કમાા ફાદ તેભાાં લા, નાભ અને ફ્રીળી કાર્ા ના વલકલ્ભાાં એક જ લ ત ધધાયો કયી
ળકળે તેથી ચોકવાઈપ ૂલાક યજીસ્ટ્રે ળન કયલાન ાં યશેળે.

2) Sign In:
 SY/TY/M.A-II/SEM-2, 3, 4, 5, 6/YR-2 વલદ્યાથીઓએ યજીસ્ટ્રે ળન કયાવ્મા ફાદ વવસ્ટ્ટભ દ્વાયા Onscreen User Name & Password ભેલી ળકાળે, જેનાથી Sign In કયી ળકળે.
 Sign In કયતા શેરા પ્રલેળાથીએ પયજજમાત યજીસ્ટ્રે ળન કયલાન ાં યશેળે.
 પ્રલેળાથી ોતાનો Password ફદરી ળકળે જેભાાં પ્રલેળાથી જૂનો Password આી નલો
Password Set કયી ળકળે.

3) Pay Fees:
પ્રેવાથીએ કોર્મની ફી SBI Collect થી જ ભિાની િહેવે.
પ્રલેળાથીએ SBI Collect થી પી બયલા ભાટે ‘SBI Collect’ ૫ય ક્રીક કયી ‘Gujarat’ વલકલ્ ૫વાંદ
કયો. ત્માયફાદ ‘Educational Institution’ વલકલ્ ૫વાંદ કયી ‘Dr. Babasaheb Ambedkar Open
University’નો વલકલ્ ૫વાંદ કયો. જેભાાં આેર વલકલ્ોભાાંથી રાગ ર્તી ‘Course-Category’
૫વાંદ કયલાની યશેળે. જેભકે દ્વદ્વતીમ લા SYBA ભાટે બાઈઓએ S.Y.B.A./B.Com.-Male વલકલ્
વાંદ કયલો. ત્માયફાદ SBI કે અન્મ ફેંકના નેટ ફેંકીંગ, ર્ેબફટ કાર્ા અથલા ક્રેડર્ટ કાર્ા થી પી બયી
ળકાળે. જેની યીવીપ્ટની વપ્રન્ટ કાઢલાની યશેળે જે પોભાની શાર્ા કોી વાથે ફીર્લાની યશેળે.

{યીવીપ્ટની (PDF) વોફ્ટ કોી ોતાના ભાટે વાચલીને યા લી.} યીવીપ્ટભાાં દળાાલર
ે SBIcollect
Reference Number પોભા એન્રી લ તે એન્ટય કયલો.

4) Form Entry:
 પ્રલેળાથીએ ભાડશતી પસ્સ્ટ્તકાભાાં આેર કોવા પ્રભાણે સ્ટ્ટર્ી વેન્ટય વવરેક્ટ કયલાન ાં યશેળે.
 પ્રલેળાથીએ ોતાન ાં પ ૂરાં વયનામ ાં (ઘય નાંફય, વોવામટી/ભશોલ્રો/એડયમા, ળશેય, જજલ્રો, ીન
કોર્ અને ભોફાઈર નાંફય) લગેયે વલગત પયજજમાત બયલાની યશેળે.
 પ્રલેળાથીએ ોતાની Personal Details ભાાં Birthdate, Religion, Blind, Handicap, Sex,
Professional, Income લગેયે વલગત બયલાની યશેળે.
 પ્રલેળાથીને Payment અંગેનો જે વલકલ્ વાંદ કયે ર શળે તે વવરેક્ટ કયી તેની વલગત (જનયર
નાંફય, પીની યકભ અને પી બમાા ની તાયી ) બયલાની યશેળ.ે
 તભાભ ભાડશતી બમાા ફાદ પ્રલેળાથીએ Save ફટન ય ક્ક્રક કયલાન ાં યશેળે.

5) Document Uploads:
 પ્રલેળાથીએ Online Admissionના ભેનભાાં ર્ોક્યભેન્ટ અ૫રોર્ભાાં જઇ સ્ટ્કેન કયે ર ર્ોક્યભેન્ટ (ICard, કાસ્ટ્ટ વડટિડપકે ટ , પીની યીવીપ્ટ) અ૫રોર્ કયલાના યશેળે. (I-Card, કાસ્ટ્ટ વડટિડપકે ટ, પીની
યીવીપ્ટની size 100kb થી 150kb ધધીની અરોર્ કયલાની યશેળે.)
 પ્રલેળાથીએ યે ર્ ભાકા કયે ર ડપલ્ર્ના ર્ોક્યભેન્ટવ પયજજમાત અ૫રોર્ કયલાના યશેળે.
 જે પ્રલેળાથી SC/ST કેટેગયી ધયાલતા શોમ તેભણે કાસ્ટ્ટ વડટિડપકેટ પયજજમાત અ૫રોર્ કયલાન ાં
યશેળે.

6) Print form :
 પ્રલેળાથીએ Print Form આતા શેરા તભાભ વલગતો ચેક કયલાની યશેળે.
 પ્રલેળાથી જમાાં ધધી Final-Submission ન કયે ત્માાં ધધી પોભાભાાં ધધાયો કયી ળકળે.
 પ્રલેળાથીએ ત્માયફાદ Final-Submission ફટન ય ક્રીક કયલાન ાં યશેળ.ે
 પ્રલેળાથીએ E-Admission Form વપ્રન્ટ કયી નીચે મજફના ર્ોક્યભેન્ટ અટે ચ કયી ૫વાંદ કયે ર
સ્ટ્ટર્ી વેન્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાાદાભાાં જભા કયાલલાન ાં યશેળે.
1. I-Card
2. કાસ્ટ્ટ વડટિડપકેટ (રાગ ર્ત ાં શોમ તો)
3. પીની યીવીપ્ટ

