


ઓનલાઈન   ર� � ટ� ેશન   

  
● તમારા   વેબ   . ાઉઝરમાંથી    www.gujacpc.nic.in     વેબસાઈટ   ખોલો.   વેબસાઈટનું   �થમ   પજે   

નીચે   �માણે   દેખાશે.   

  

  

● �થમ  વખત  ર��ટ� ેશનકરવા  માટે   ટેબ  પર  િ�લક  કરો           
જથેી   તમે   તમારી   જ�રી   માિહતી   ભરી   શકશો.   

  
● જો  તમે  પહેલે  થી  ર��ટ� ેશનકરલે  હોય  તો   Login  ID   અને   Password   લખીને  આગળ  વધી                

શકો   છો.   
  

●    પર   િ�લક   કરવાથી   તમને   નીચે   �માણેનો   ��ીન   દેખાશે.   
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● ઉપરના  ��ીન  માં  તમારી  �યિ�ગત  માિહતી  જવેી  કે  �વેશાથ�નું  નામ,   ISD  Code,  Mobile               
નંબર   તથા    E-mail   ID    લખો.   

● �યાર  બાદ  તમા�ં   User  id   અને   Password   ન�ી   કરી  લખો.(તમે  ન�ી   કરલે   User  id   જો                 
બી�  કોઈ  એ  ર��ટર  કરાવેલ  હશે  તો  સો�ટવેર  તમને  બદલવાનું  કહેશે.).  �યાર  બાદ               

Security   Pin    જમણી   બાજુમાં   આપેલ   િચ�   �માણે   લખી      બટન   િ�લક   કરો.   

  

User   id    અને    Password    સમ�   એડમીશન   �િ�યા   દર�યાન   યાદ   રાખો.   

  

  

●   નું   બટન   િ�લક   કરતા   નીચે   �માણે   નો   ��ીન   જોવા   મળશે.   
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● સો�ટવેર   તમને   ફરી   એક   વાર   પૂછશે   કે   શું   તમે   ખરખેર   સબિમટ   કરવા   માગો   છો?   જો   તમારો   

જવાબ   હા   હોય   તો    નું   બટન   િ�લક   કરી   આગળ   વધો.   
  

● નહીતર      પર   િ�લક   કરી   તમે   ભરલેી   માિહતી   માં   સુધારો   કરી   ફરી   સબિમટ   કરો.   
  

● હવે   સો�ટવેર   તમને   નીચે   �માણે      કે      માટે   પૂછશે.   જો      ના   કરવું   હોય   તો   

  પર   િ�લક   કરો.   
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● તમારી   ભરલેી   માિહતી   ફરી   એક   વાર   ચેક   કરીને      બટન   પર   િ�લક   કરો.   
  

●   પર   િ�લક   કાય�   બાદ   સો�ટવેર   તમારા   મોબાઈલ   નંબર   ની   ખરાઈ   કરવા   માટે   
OTP(One   Time   Password)    મોકલશે.   
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● તમારા   મોબાઈલમાં   આવેલ    OTP    તથા   નીચે   િચ�માં   દશા�વેલ   િસ�ુિરટી   પીનભરીને 

  બટન   પર   િ�લક   કરો.     
  
  

●   બટન   પર   િ�લક   કરવાથી   તમારા   મોબાઈલ   પર   ર��ટ� ેશન   પૂણ�   થયાનો   
Confirma� on    મેસજે   આવશે,   

  

  

● �યાર   બાદ      બટન   પર   િ�લક   કરો.   
  

●   બટન   પર   િ�લક   કરતાં   નીચેની    Login    ��ીન   ફરીથી   દેખાશે.     
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● તમારા    User   ID    અને    Password    નો   ઉપયોગ   કરી   ફરીથી    Login કરો.   

● Login   કયા�  બાદ  નીચે  �માણેનો  ��ીન  જોવા  મળશે.  અહી  તમે  �વેશ  લેવા  માટે  ઉપલ�ધ  કોસ�                 
જોઈ   શકો   છો   જમે   કે    B.E/B.Tech,   B.Pharma/D.Pharma,   MBA/MCA    વગેર.ે.   
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● સૌ   �થમ   તો   ��ીન   પર   ડાબી   બાજુ   દેખાતા    Profile   Sec� on    માં    Personal   details    પર   
િ�લક   કરો.   

  

Personal   Details   :     

● તમા�ં   નામ,   િપતાનું   નામ,   માતાનું   નામ,   જ�મ   તારીખ,   પુ�ષ/� ી,   રા�� ીયતા,   રા�    તથા   �િતની   
િવગતો   ભરો.     

Category:   

● SEBC/SC/ST/EWS   કેટેગરી   માટે   તમારી   પાસે   �િત   દશા�વતું   મા�ય   �માણપ�   હોવું   જ�રી   છે.   

Sub   Category   Details   :   

● Physically  Handicapped:   જો  તમે  ૪૫%  કરતા  વધુ  Physically  Handicapped  હોય  તો  YES  લખો               
અને  Percentage  of  Disability  માં  અ�મતાનું  �માણ  ટકામાં  લખો  (મા�ય  િસિવલ  સજ�ન  નું               
�માણપ�   જ�રી   છે.)   

● Ex-Service   Man:    જો   તમારા   િપતા   Ex-Service   Man   હોય   તો   YES   લખો.   
● Tui� on  Fee  Waiver:   જો  તમારી  વાિષ�ક  ફેમીલી  આવક  ૮  લાખ  કરતા  ઓછી  હોય  તો  YES  લખો.                  

(મા�ય   આવકનું   �માણપ�   જ�રી   છે.)   

Other   Informa� on:  

● Family   Annual   Income   : તમારા   કુટંુબની   વાિષ�ક   આવક   લખો   
● Free   Ship   Card   :    જો   તમે   SC   કે   ST   કેટેગરીમાં   હોય   અન ે  કુટંુબની   વાિષ�ક   આવક   ૨.૫   લાખ   

કરતા   ઓછી   હોય   તો   YES   લખો.(મા�યઆવકનું   �માણપ�   જ�રી   છે.)   
  

Personal   Details    ભયા�   બાદ      પર   િ�લક   કરો.   

●    કરતા   નીચે   �માણે   ��ીન   દેખાશે .   
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Upload   Documents/images   :   

1. બટન   પર   િ�લક   કરી   તમારો   હાલનો   પાસપોટ�    સાઈઝનો   ફોટો�ાફ   Upload   કરો.   

2.   બટન  પર  િ�લક  કરી  જ�મતારીખ  દશા�વતું  શાળા  છો�યાનું  �માણપ�  કે  SSC              
�માણપ�   કે   આધાર   કાડ�    ગમે   તે   એક   Upload   કરો.   

Document   Number:     

● જો   શાળા   છો�યાનું   �માણપ�   Upload   કયુ�   હોય   તો   શાળાનો   GR   NUMBER   લખવો   
● જો   SSC   �માણપ�   Upload   કયુ�   હોય   Cer� ficate   Number   લખવો   
● જો   આધાર   કાડ�    Upload   કયુ�   હોય   તો   આધાર   નંબર   લખવો   

  

● હવે     બટન   પર   િ�લક   કરો.   

●   કરતા   તમને    Dashboard    પર   તમારો    Applica� on   number    દેખાશે.   આ   
નંબર   સાચવીને   યો�ય   જ�યા   એ   લખી   રાખો.   
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● Dashboard    માં    Status    કોલમ   માં   ઘણી   બાબતો    incomplete    દેખાશે.   

● આ   િવગતો   ભરવા   માટે     પર   િ�લક   કરો.   
●   પર   િ�લક   કરતા   નીચેનો   ��ીન   દેખાશે.   
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Qualifica� on   Details   માં   નીચે   �માણે   િવગતો   ભરો.   
Class   12 th    or   Equivalent   Marks   Details   :   
Passing   Status:     િરઝ�ટ   માં   PASS   િવક�પ   પસંદ   કરો.   
Passing   Month:    િરઝ�ટ   આ�યા   નો   મિહનો   પસંદ   કરો.   
Passing   Year:    િરઝ�ટ   આ�યા   નો   વષ�   પસંદ   કરો.     
Qualifica� on   Exam   State:     જ ે  રા�    માંથી   પરી�ા   પાસ   કરી   હોય   તે   રા�    નું   નામ   લખો.   
Qualifica� on   Exam   District:     જ ે  ��લામાંથી   પરી�ા   પાસ   કરી   હોય   તે   ��લાનું   નામ   લખો .   

Passing   Board:     જ ે  મા�યિમક   બોડ�    માંથી   પરી�ા   પાસ   કરી   હોય   એ   બોડ�નું   નામ.   
Seat   No/Roll   No:     પરી�ા   નો   બેઠક   નંબર   લખો.   
SID   No:    તમારી   માક�શીટમાં   લખેલ   SID   No   લખવો.     
School   index   Number:     તમારી   શાળા   નો   Index   Number   લખવો .   

School/Ins� tute   Name:     તમારી   ૧૨   માં   ધોરણ   ની   શાળાનું   નામ   લખો.   
  

  પર   િ�લક   કરતા    Compe� � ve   Exam   Details    નું   પજે   ખુલશે.   

  

GUJCET   Examina� on   Details:   

● GUJCET   Roll   No   :    તમારો   GUJCET   નો   Roll   No   લખવો   
● GUJCET   Applica� on   No:     તમારો   GUJCET   નો   Applica� on   No   લખવો   
● Name   of   Candidate   as   per   GUJCET   Exam:     તમા�ં   નામ   GUJCET   Exam   �માણે   જ   લખવું.   

ઉપરની   માિહતી   GUJCETની   Hall   Ticket   માંથી   � ા�    થશે .     
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JEE(Main)   Examina� on   Details:   

● JEE(Main)   Applica� on   No:     અહી   JEE(Main)   પરી�ાનો   Applica� on   No   લખવો     
● Name   of   Candidate   As   per   JEE(Main)   Exam:    તમા�ં   નામ   JEE(Main)   Exam   �માણે   જ   

લખવું.   
  

●   પર   િ�લક   કરતા    Document   Upload    કરવા   માટેનું   પજે   ખુલશે.   
  

  

Upload   Documents/images   :   

1. Category  Cer� ficate:   Choose  FILE બટન  પર  િ�લક  કરી  �િત  �માણપ�ની  �કેન             
કોપીUploadકરો.   

2. PWD  Cer� ficate:   Choose  FILE   િ�લક  કરીને  િસિવલસજ�ન  પાસેથી  મેળવેલું  શારીિરક            
અ��તાનું   �માણપ�ની   �કેન   કોપી   Upload   કરો   

3. HSC  Marksheet  :   Choose  FILE   િ�લક  કરીને  HSC  Marksheet  ની  �કેન  કોપી  Upload  કરો.                
જો   રીઝ�ટ   ન   �હેર   થયેલ   હોય   તો   Hall   � cketની   �કેન   કોપી   Upload   કરો.  

4. Income  Cer� ficate  :   Choose  FILE   િ�લક  કરીને  આવકના  �માણપ�ની  �કેનકોપી            
Upload   કરો.   

5. ESM  Cer� ficate :   Choose  FILE   િ�લક  કરીને  Commanding  Officer(In-service)  અથવા           
District  Sainik  Welfare  Board  (Ex-servicemen)  પાસેથી  મેળવેલ  �માણપ�ની  �કેન  કોપી            
Upload   કરો.   

6. Free  Ship  Card  Cer� ficate:   Choose  FILE   િ�લક  કરીને  SC/  ST  ઉમેદવાર ે Free  Ship  Card                
ની  �કેન  કોપી  Upload  કરવી.  જો  Free  Ship  Card  Cer� ficate  ના  હોય  તો  ૨.૫  લાખ  કરતા                  
ઓછી   કૌટંુિબક   આવક   દશા�વતું   મા�ય   આવકનું   �માણપ�   Upload   કરો.   
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● બધી  જ  માિહતી  ભયા�  બાદ  નીચે  આપેલ  બટન   િ�લક  કરો.             
િ�લક   કરવા   થી   નીચે   �માણેનો   ��ીન   જોવા   મળશે.   

  

  

● હવે   ઉપરના   િ��નશોટ   માં   દશા��યા   �માણે   �ી�   કોલમ   માં   દરકે    upload    કરલે   
document    નો   નંબર   લખો.   

● જો   તમારા   ડો�ુમે�ટ   ની   સાઈઝ   કોલમ   ૨   માં   દશા�વેલ   મહ�મ   સાઈઝ   કરતા   વધુ   હશે   તો   
ડો�ુમે�ટ    upload    નિહ   થાય.   

● અહી   દશા�વેલ   ��ીન   માં   તમાર ે   upload    કરલેા    Document    ને   �વ�માિણત   કરવાના   છે.   
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● �વ  �માિણત  કરવા  માટે  છે�લી  કોલમ   Check  and  Verify   માં  દરકે   upload   કરલેા               

ડો�ુમે�ટ   માટે Self   Verified    નું   ચેક   બો�      ટીક   કરો.   

  

  
● �યાર   બાદ   તમારીબધી   જ   માિહતી   ચકાસી   લો   અને   નીચે   આપેલ    Declara� on    વાંચી-સમ�   

તેના   ચે�બો�   માં   ટીક   કરો.તથા   છે�લે    બટન   પર   િ�લક   કરો   
  

● .  બટન   પર   િ�લક   કયા�   બાદ   ર��ટ� ેશન   ફી   ભરવા   માટેનું   પજે   ખુલી   જશે.   
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●  પરિ�લક  કરીને  તમે   CREDIT  CARD/  DEBIT  CARD/          
NETBANKING   કે   UPI   �ારા  ર��ટ� ેશન  ફી  ભરી  શકો  છો.  ફી  ભરાઈ  ગયા  બાદ  તમારી                
ર��ટ� ેશન   �િ�યા   સંપૂણ�   થાય   છે.   

  

  

  

તમારો    Applica� on   Number     

તથા     

User   ID    અને    Password     

સાચવીને   રાખજો   
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ONLINE REGISTRATION PROCESS STEPS FOR 
DEGREE ENGINEERING ADMISSION 2021 

● Visit to the Admission Committee website www.gujacpc.nic.in 

 
 
 

● Click on NEW CANDIDATE REGISTRATION button. 
● If you have already registered then enter LOGIN ID & PASSWORD and 

proceed further. 
● After Clicking on the NEW CANDIDATE REGISTRATION button you will 

be redirected to the page as shown below. 



 

 
 

● Enter your name as per qualifying examination in Candidate Name. 
● Choose ISD Code : for India (India (91)) (enter correct code as mobile will be 

verified) 
● Enter Mobile number (ten digit number e.g. 9999999999) 
● Enter your valid email address (e.g. ____@gmail.com or ______@yahoo.co.in 

etc.) 
● Create your own User Id. In case the User Id is not available the portal will 

display a message. You need to choose an alternate User Id immediately.  
● Create your own password and then enter the Security PIN as shown in the 

image. 
● Finally Click on the SUBMIT button. 

User Id and Password will remain same throughout the admission process 
 

● After Clicking on SUBMIT button you will be redirected to next page as shown 
below 

 



 

 
 

● Software will ask you to confirm your entered details - If it is correct then press 
YES button otherwise press NO button. 

 

 
 

● Click on the FINAL SUBMIT button after cross verifying your entered details. 
 



 

● After Clicking on the FINAL SUBMIT BUTTON - Software will proceed with 
the mobile number verification, OTP will be sent to the number which you have 
provided. The OTP will be valid for 15 Minutes. You have to submit the OTP. 

 
● Enter the OTP and Security pin and then click on the VERIFY & FINAL 

SUBMIT button. (SAVE your USER ID for future reference) 
● You will receive the confirmation message for creation of user profile with ID 

on the registered mobile number.  

 
Now click on the CLICK TO LOGIN & COMPLETE PROFILE button 



 

● You will be redirected to the page as shown below 
 

 
 

● Login to the portal by entering the User Id (you have created), Password (you 
have set) and security PIN as shown below it. 

● After Login you will see the screen as shown below.  

 



 

● You will see all the available courses like B.E/B.Tech, B.Pharma/D.Pharma, 
MBA/MCA. 

● Click on Profile Section and enter your personal details 

 
Personal Details:  
● Enter your name, Father Name, Mother Name, Date of Birth, Select the Gender, 

Select your NATIONALITY and your State. 
Category: 
● General /General-EWS /Schedule Caste (SC) /Schedule Tribe (ST) / Socially and 

Educationally Backward Class (SEBC) (For the category other than General You 
need to upload relevant documents as provided in the section of document 
uploading 

Sub Category Details: 
● Physically Handicapped: Yes/No - The Candidate needs to have more than 45% 

of Physical Disability certificate issued by Civil Surgeon and the same needs to be 
uploaded in the document uploading section. 

● In-Servicemen / Ex-Servicemen : Yes/No - The Candidate needs to upload the 
serving certificate of father/mother who is serving in defence services for in 
serviceman. The Candidate needs to upload the certificate of father/mother issued 
by District Sainik Welfare board for ex - serviceman. 

 



 

● Tuition Fee Waiver: Yes/No - The candidate who is willing to avail benefits of 
TFW scheme should have family income of less than 8 Lakh. The candidate needs 
to upload the valid income certificate issued by the Government as mentioned in 
the document uploading section. 

Other Information: 
● Family Annual Income : The candidate needs to enter the annual family 

income here in INR. 
● Free Ship Card : If you belong to SC or ST Category and Family Income is less 

than 2.5 Lakh then select the YES option. 
 

Click on the SAVE & NEXT button. 
 

View/ Edit contact details 
● Correspondence Address - The candidate needs to enter his current residential 

address here. The candidate can also provide alternate email addresses and 
mobile numbers. 

● Permanent Address - The candidate needs to enter his permanent residential 
address here. The candidate can also choose the same as correspondence address 
if both are same. 

View/Edit Upload Documents/Images 

 
(a) Photograph: Upload recent passport size photograph in .jpg format. Size of 
photograph should be 10KB to 100KB.  
(b) School leaving certificate: Upload school leaving certificate in format of .pdf 
format. Size of file should be 10KB to 200KB.  
(Document Number will be the GR Number)  



 

Click on SUBMIT & PREVIEW Button 
Save your APPLICATION NO for future reference.  

 
● You will see many details which are still incomplete. 
● Now Click on the APPLICATION FORM button (Left Side) 

 

 
  
 
 



 

 
Qualification Details  
Class 12th or Equivalent Marks Details : 
Passing Status: Select the PASSED option. 
Passing Month: Select the PASSING MONTH from the available list.  
Passing Year: Select the PASSING YEAR from the available list. 
Seat NO: Enter the seat no (from board 12th Marksheet) 
Passing Board: Select the Passing Board Name from the available list. 
SID No: Enter SIDNO from the board Marksheet.  
School index Number: Enter School Index Number of your school. 
School/Institute Name: Enter the name of School. 
 
● Click on SAVE & NEXT Button ● Now you will be redirected to the Competitive Exam Details page as shown 

below 
 

 
GUJCET Examination Details: 

● GUJCET Roll No : Enter your GUJCET Roll No 
● GUJCET Application No: Enter your GUJCET Application No. 
● Name of Candidate as per GUJCET Exam: Enter Your Name 

(Above Information will be available in GUJCET Hall Ticket) 
 



 

 
JEE(Main) Examination Details: 

● JEE(Main) Application No: Enter your JEE(MAIN) Application (From the 
Hall Ticket)  

● Name of Candidate As per JEE(Main) Exam: Enter Your NAME. 
 
Click on  SAVE & NEXT and you will be redirected to the Document Upload page. 

 

 
Upload Documents/images : 

1. Category Certificate: Click on Choose File Button and upload the scanned 
copy of category certificate  

2. PWD Certificate: Click on Choose File Button and upload the scanned copy of 
PWD certificate issued by Civil Surgeon  

3. HSC Marksheet : Click on Choose File Button and upload the scanned copy or 
Internet Copy of your HSC Result. 

4. Income Certificate : Click on Choose File Button and upload the scanned copy 
of Income certificate 

5. ESM Certificate: Click on Choose File Button and upload the scanned copy of 
ESM certificate issued by Commanding Officer (In-service) or District Sainik 
Welfare Board (Ex-servicemen). 

6. Free Ship Card Certificate: Click on Choose File Button and upload the 
scanned copy of Free Ship Card (for SC/ST Category) 
 



 

● ENTER the Document Number in the 3rd Column. 

 
 

● Click on SUBMIT & PREVIEW Button 
 

● Click on the Self Verified for the  every uploaded document 
 

 



 

 
 

● Finally Cross verify all the details and select on the Declaration option check-
box and then Click on SAVE FINALLY & NEXT button. 

 

 
 

● Now you will be redirected to the PAYMENT PAGE. 
 

● Click on PAY REGISTRATION FEE Button and pay the fees via CREDIT 
CARD/ DEBIT CARD/ NETBANKING or any UPI. 

● Registration Process will be completed once the payment process of 
REGISTRATION FEE is completed. 
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