
ઓનાઈન પ્રળે માટેની અગત્યની સચૂનાઓ 

 ઓનાઈન પ્રળે મેલળળા માટે નીચે જણાળે સ્ટેપ મજુબ ફોમમ ભરળાનુું રહેે. 
1. Registration 
2. Sign In 
3. Pay Fees 
4. Form Entry 
5. Document Uploads 
6. Print Form 

 

1) Registration: 
 

 પ્રલેળાથીએ વૌ પ્રથભ યજીસ્ટ્રેળન કયલાન ું યશળેે. 
 પ્રલેળાથીએ ોતાન ું નાભ (10th & 12th )યીક્ષા ાવ કયેર શોમ તે ભાકકળીટભાું દળાકલેર નાભ 

મ જફ જ બયલાન ું યશળેે. 
 પ્રલેળાથીએ જાતત અને કોવક વુંદ કયલાનો યશળેે.  
 પ્રલેળાથીએ જે તલમભાું સ્ટ્નાતક થવ ું શોમ તે મ જફ મ ખ્મ તલમ વુંદ કયલાના યશળેે.  
 પ્રલેળાથી ફ્રીળી કાર્ક ધયાલતો શોમ તો ‘Yes’ તલકલ્ વુંદ કયલો. 
 પ્રલેળાથીએ ભેલરે ભાહશતી પ સ્સ્ટ્તકાભાું આરે User Name & Password  થી યજીસ્ટ્રેળન 

કયલાન ું યશળેે.  
 યજીસ્ટ્રેળન કમાક ફાદ તેભાું કોવક, લક, નાભ અને  ફ્રીળી કાર્કના તલકલ્ભાું એક જ લખત સ ધાયો 

કયી ળકળે તથેી ચોકવાઈપલૂકક યજીસ્ટ્રેળન કયલાન ું યશળેે.  
 

2) Sign In 

 

 પ્રલેળાથી ભેલરે ભાહશતી પ સ્સ્ટ્તકાભાું ય તનલતવિટી દ્વાયા આરે User Name & Password થી 
જ Sign In કયી ળકળે. 

 Sign In કયતા શરેા પ્રલેળાથીએ પયજજમાત યજીસ્ટ્રેળન કયલાન ું યશળે.ે 
 પ્રલેળાથી ોતાનો Password ફદરી ળકળ ેજેભાું પ્રલેળાથીએ જૂનો Password આી નલો 

Password Set કયી ળકળે. 
 

3) Pay Fees  
 

 પ્રળેાર્થીએ કોર્મની ફી SBI Collect ર્થી જ ભરળાની રહેે. 
પ્રલેળાથીએ SBI Collect થી પી બયલા ભાટે ‘SBI Collect’ ૫ય ક્રીક કયી ‘Gujarat’ તલકલ્ 
૫વુંદ કયો. ત્માયફાદ ‘Educational Institution’ તલકલ્ ૫વુંદ કયી ‘Dr. Babasaheb Ambedkar 
Open University’નો તલકલ્ ૫વુંદ કયો. જેભાું આરે તલકલ્ોભાુંથી રાગ  ર્તી ‘Course-
Category’ ૫વુંદ કયલાની યશળેે. જેભકે પ્રથભ લક BA ભાટે બાઈઓએ F.Y.B.A./B.Com.-
Male તલકલ્ વુંદ કયલો. ત્માયફાદ SBI કે અન્મ ફેંકના નેટ ફેંકીંગ, રે્બફટ કાર્ક અથલા કે્રહર્ટ 
કાર્કથી પી બયી ળકાળ.ે જેની યીવીપ્ટની તપ્રન્ટ કાઢલાની યશળેે જે પોભકની શાર્કકોી વાથ ે
ફીર્લાની યશળેે. {યીવીપ્ટની (PDF) વોફ્ટ કોી ોતાના ભાટે વાચલીને યાખલી.} યીવીપ્ટભાું 
દળાકલેર SBIcollect Reference Number પોભક એન્રી લખતે એન્ટય કયલો.  



 

4) Form Entry  
 

 પ્રલેળાથીએ ભહશતી પ સ્સ્ટ્તકાભાું કોવક પ્રભાણે સ્ટ્ટર્ી વેન્ટય તવરેક્ટ કયલાન ું યશળે.ે 
 પ્રલેળાથીએ ોતાન ું વયનામ ું પયજજમાત બયલાન ું યશળેે જેભાું Pin Code અને Mobile No 

પયજજમાત બયલાનો યશળેે. ઝર્ી પ્રત્મામન ભાટે e-mail નો ણ આગ્રશ છે. 
 પ્રલેળાથીએ ોતાની Personal Details ભાું Birthdate, Religion, Blind, Handicap, Sex, 

Professional ,Income લગેયે બયલાની યશળેે.  
 પ્રલેળાથીએ ોતાની છેલ્રી યીક્ષા ાવ કયેર ર્ીગ્રીની વુંપણૂક ભાહશતી, જેભ કે 

Board/University/Year/Seat No/Percentage લગેયે બયલાના યશળેે. 
 પ્રલેળાથીએ B.A./B.Com. ભાું Subject ન ું તવરેક્ળન કયલાન ું યશળેે. 
 પ્રલેળાથીને Payment ભાટે SBI collect થી બયેર પીની યીવીપ્ટભાું દળાકલેર SBIcollect 

Reference Number એન્ટય કયલો. તનમભાન વાય રાગ  ર્ત  ું Free-ship Card ધયાલતા 
તલદ્યાથીઓએ પી બયલાની નથી તેઓએ Freeship Card તલકલ્ વુંદ કયલો. 

 તભાભ ભાહશતી બમાક ફાદ પ્રલેળાથીએ Save ફટન ય ક્ક્રક કયલાન ું યશળેે. 
 

5) Document Uploads:- 
 

 પ્રલેળાથીએ Online Admissionના ભેન ભાું ર્ોક્ય ભેન્ટ અ૫રોર્ભાું જઇ સ્ટ્કેન કયેર ર્ોક્ય ભેન્ટ (પોટો, 
વશી, ભાકકળીટ, ળાા છોર્યાન ું પ્રભાણ૫ત્ર, કાસ્ટ્ટ વહટિહપકેટ, પીની યીવીપ્ટ) અ૫રોર્ કયલાના 
યશળેે. (પોટો અને વશીની size 20kb તથા ભાકકળીટ, ળાા છોર્યાન ું પ્રભાણ૫ત્ર, કાસ્ટ્ટ વહટિહપકેટ, 

પીની યીવીપ્ટની size 100kb થી 150kb સ ધીની અરોર્ કયલાની યશળેે.)   
 પ્રલેળાથીએ યેર્ ભાકક કયેર હપલ્ર્ના ર્ોક્ય ભેન્્વ પયજજમાત અ૫રોર્ કયલાના યશળેે. 
 જે પ્રલળેાથી SC/ST કેટેગયી ધયાલતા શોમ તેભણે કાસ્ટ્ટ વહટિહપકેટ પયજજમાત અ૫રોર્ કયલાન ું 

યશળેે.  
 

6) Print form :- 

 

 પ્રલેળાથીએ Print form આતા શરેા તભાભ તલગતો ચેક કયલાની યશળેે.  
 પ્રલેળાથી એક જ લાય પોભકભાું સ ધાયો કયી ળકળે.  
 પ્રલેળાથીએ ત્માયફાદ Final-Submission ફટન ય ક્રીક કયલાન ું યશળેે.  
 પ્રલેળાથીએ E-Admission Form  તપ્રન્ટ કયી નીચે મ જફના ર્ોક્ય ભેન્ટ અટેચ કયી ૫વુંદ કયેર 

સ્ટ્ટર્ી વેન્ટય ૫ય આેર વભમ ભમાકદાભાું જભા કયાલલાન ું યશળેે. 
1. ભાકકળીટ 

2. ળાા છોર્યાન ું પ્રભાણ૫ત્ર 

3. કાસ્ટ્ટ વહટિહપકેટ 

4. પીની યીવીપ્ટ 


