
ઓનલાઈન એડમિશન ફોિમ ભરવા િાટેની િાર્મદમશિકા 

Instruction for filling the Online Admission Form 

કૃપા કરીને માર્ગદર્શિકામાાં આપેલ સચૂનાઓ અને માહિતીને કાળજીપરૂ્ગક 
ર્ાાંચો અને નીચેના પ્રમાણપત્ર તૈયાર રાખો (Kindly read the 

Instructions carefully and prepare the documents accordingly). 

 

1. ફોટો (PNG,JPG,JPEG) ફોમેટમાાં 50 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો 
(Photo should be in png,jpeg,jpg format only and the size should be 
under 50 KB). 

2. LC (શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર) PDF ફોમટેમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો  
અપલોડ કરર્ો (School Leaving Certificate should be in pdf format and 
the size should be under 250 KB) . 

3. સામાજિક ર્ર્ગ પ્રમાણપત્ર PDF ફોમેટમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો  
અપલોડ કરર્ો (Caste Certificate should be in pdf format and the size 
should be under 250 KB). 

4. ધોરણ – 12/ સ્નાતક / અન -સ્નાતક ર્રે્રે એડર્મશન માટે િરૂરી માકગશીટો 
PDF ફોમેટમાાં 1 MB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો (Std 10/12 and 
other necessary education documents should be in pdf format and the 
size should be under 1 MB). 

5. એપ્લલકેશન સબર્મટ કયાગ પછી તેમાાં સ ધારા ર્ધારા કરી શકાશ ેનહિ જેથી 
સબર્મટ કરતા પિલેા એપ્લલકેશન સેર્ કરી તેની ખરાઈ કરી લરે્ી પછી િ 
સબર્મટ કરર્ા ર્ર્નાંતી છે (Once application submitted no changes will be 

allowed so fill the form carefully).  
 

 

 Admission પોટગલ માાં િર્ા માટે https://gujaratvidyapith.org/admission/  લલન્ક ઓપન કરો 
(Admission Portal can be accessed through https://gujaratvidyapith.org/admission/) . 

https://gujaratvidyapith.org/admission/
https://gujaratvidyapith.org/admission/


 ત્યાર બાદ રજિસ્રેશન માટે “Create an Account (For new user)” લલન્ક ઓપન કરો અને 
િરૂહરયાત પ્રમાણે માહિતી લખર્ી (On the Admission Portal click on Create an Account 
(for New User) for creating and account). 

 
 Register Account પર પ્લલક કયાગ પછી લૉલર્ન કરર્ાન ાં રિશેે (Once Registration is done 
click on login).  
 લૉલર્ન કરર્ા માટે ઈમેલમાાં આર્ેલ Username અને password ઉ૫રાાંત કેલચા કોડ આપર્ાનો 
રિશેે ત્યાર બાદ લૉલર્ન બટન પર પ્લલક કરર્ાન ાં રિશેે (For login enter the email-id and password 
with capcha then click on login button). 

 

 

http://gujaratvidyapith.org/admission/register


 લૉલર્ન કયાગ બાદ તમારે જે કોર્ગ માાં admission લેર્ાન ાં િોય તે પસાંદ કરર્ા ર્સલલેટ કરર્ાન ાં 
રિશેે (After Login select the course for which you want to fill the form).  

 

દા.ત મિાદેર્ દેસાઇ સમાિસેર્ા મિાર્ર્દ્યાલય, અમદાર્ાદ નો BCA અભ્યાસક્રમ ..... (For e.g 
select BCA Course) 

  
 કોર્ગ ર્સલેલટ કયાગ પછી “Start Application” બટન પર પ્લલક કરર્ાન ાં રિશેે (After selecting the 

course click on Start Application). 

 

 



 “Start Application” બટન પર પ્લલક કયાગ પછી તમાર ાં Application ફોમગ ઓપન થશે. જેમાાં 
તમારી િરૂહરયાત મ િબની ર્ર્ર્ત ભરર્ાની રિશેે (After Clicking on “Start Application” your 
application form will open in which you will need to fill the details as required). 

 નામની ર્ર્ર્ત અંગે્રજી કેપીટલ અક્ષરમાાં ભરર્ાન ાં રિશેે (Name should be entered in Capital 

Letters).  
 તમારો ફોટો (PNG,JPG,JPEG ફોમેટમાાં) 50 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ાનો 

રિશેે(Photo should be uploaded as mentioned). 
 LC (શાળા છોડયાન ાં પ્રમાણપત્ર) PDF ફોમેટમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો 

(School Leaving Certificate should be uploaded as mentioned). 
 સામાજિક ર્ર્ગ પ્રમાણપત્ર PDF ફોમેટમાાં 250 KB થી ઓછી સાઇઝનો અપલોડ કરર્ો (Caste 

Certificate should be uploaded if required as mentioned). 

 



 ર્ર્દ્યાથી એ અભ્યાસક્રમ મ િબ ધોરણ – 10/ ધોરણ – 12 ની િરૂરી માકગશીટો PDF ફોમેટમાાં  1 
MB થી ઓછી સાઇઝની અપલોડ કરર્ાની રિશેે (Student should upload the educational 
documents as mentioned) .  

 

 



 ત્યાર બાદ Payment લલિંકમા પ્લલક કરીને “Click here for fee Payment” બટન પર પ્લલક કયાગ 
પછી પેમેન્ટ ર્ેટરે્ ખ લશે (After filling Education Details click on Payment tab. On clicking 
“Click here for Payment” button the payment gateway would open) 

 

 

 

 

 પેમેન્ટ ર્ેટરે્માાં પેમેન્ટ કયાગ પછી નીચ ેમ િબની સ્ક્રીન દેખાશે (After doing successful 
payment below screen will appear). 
 

 

 



 

 ર્ર્દ્યાથી એ પછી Submit Application પર પ્લલક કરીને બાાંિધેરીમાાં ટીક કયાગ પછી તમારે 
સ્થળની ર્ર્ર્ત લખર્ાની રિશેે (After payment Student need to Submit the Application by 
accepting the declaration). 
 

 

 

 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની બધી િ માહિતી સાર્ચેતી થી ભરી “Submit Application” બટન પર પ્લલક 
કરર્ાન ાં છે (Student need to fill the details carefully and then submit the form). 
 

 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની “Application Form” ની ર્પ્રન્ટ “Manage Application” પર પ્લલક કરર્ાન ાં 
રિશેે (Student can view/print the application by clicking on Manage Applications).  
 

 ર્ર્દ્યાથી એ તેમની “Application Form” ની ર્પ્રન્ટ અને એપ્લલકેશન નાંબર સાચર્ી ને રાખર્ા નો 
રિશેે (Student need to keep the application form and application number carefully).   


