
 
 

 

Understand the steps for applying Online for issuing 

Verification of Documents . 

 

Step – 1 Apply on gujaratuniversity.studentscenter.in 

 

પગલ ું - 1 gujaratuniversity.studentscenter.in પર અરજી કરો 

 

Step 2 - For Document Verification of Student / Employ, even Institute / 

Agency / Employer click on Dashboard. 

સ્ટેપ 2 - સ્ટ ડન્ટ/એમ્પ્લોયના ડોક્ય મને્ટ વેરરરિકેશન માટે, 

ઇરન્સ્ટટૂ્યટ/એજન્સી/એમ્પ્લોયર પણ ડેશબોડડ પર રલલક કરો. 

 



 
 

 

 

Instructions  

1. Institute / Agency / Employer can register and add the details of the Student / Employ of 

which they want to Verify documents of .  

2. Click on the Add New Option and add on details.  

3. Institute / Agency / Employer can check the details added by them.  

 

 

સૂચનાઓ 

 
1. સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર નોધંણી કરાવી શકે છે અને તે વવદ્યાથી/ એમ્પ્લોયર ની વવગતો ઉમેરી 

શકે છે કે જનેા તેઓ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા માગે છે. 

 

2. નવા વવકલ્પ ઉમેરો અને વવગતો ઉમેરો પર વલલક કરો. 

 

 

3. સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર તેમના દ્વારા ઉમેરવામાં આવેલી વવગતો ચકાસી શકે છે. 

 

 

 

 

 



 
 

Step 3 – Add Student Details. 

પગલ ું 3 - રવદ્યાર્થીની રવગતો ઉમેરો. 

 

 

 

Instructions  
 
1. The Institute / Agency / Employer must input Student Details like –  

1. Student First Name  

2. Student Last Name  

3. Mobile Number  

4. Student Name on Marksheet / Transcript / Degree  

5. Email ID  

2. Once filled these details, must save the details and proceed ahead with filling further verification 

details.  

 

 

સૂચનાઓ 



 
 

 
1. સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર એ વવદ્યાથીની વવગતો દાખલ કરવી આવશ્યક છે જમે કે - 

1. વવદ્યાથીન ં પ્રથમ નામ 

2. વવદ્યાથીન ં છેલ્લ ં નામ 

3. મોબાઈલ નંબર 

4. માકકશીટ / ટર ાન્સવિ્ટ / વિગ્રી પર વવદ્યાથીન ં નામ 

5. ઈમેલ આઈિી 

2. એકવાર આ વવગતો ભયાક પછી, વવગતો સાચવવી અને વધ  ચકાસણી વવગતો ભરવામાં 

સાથે આગળ વધવ ં આવશ્યક છે. 
 

Step 4 – Select Verification Type 

પગલ ું 4 - વેરરરિકેશન માટે પ્રકાર પસુંદ કરો 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

• Select the option for which you want to apply for verification. 
• It is mandatory to select minimum 1option - among Marksheet, Transcript, Degree certificate, 

Institute / Agency / Employer can select multiple options as well.  
• Input the number of marksheets once you select the type of verification (Only if the Institute / 

Agency / Employer clicks on marksheet). 

• Input the number of Transcripts you want to verify (Only if the Institute / Agency / Employer 
clicks on transcript). 

• Input the number of degrees you want to verify (Only if the Institute / Agency / Employer clicks 
on degree). 

• If Institute / Agency / Employer wants to have physical copy, then must select Sealed copy and 
input the number of physical copies you need. If they want only  Digital copy, then no need to 
select Sealed Copy. 

સૂચનાઓ 

 

• તે વવકલ્પ પસંદ કરો કે જનેા માટે તમે વેવરવિકેશન માટે અરજી કરવા માંગો છો. 

• માકકશીટ, ટર ાન્સવિ્ટ, વિગ્રી સવટકવિકેટ માંથી ન્યૂનતમ 1 વવકલ્પ પસંદ કરવો િરવજયાત છે, 

સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર પણ બહ વવધ વવકલ્પો પસંદ કરી શકે છે. 

• એકવાર તમે વેવરવિકેશનના પ્રકાર પસંદ કરો પછી માકકશીટની સંખ્યા દાખલ કરો (િક્ત જો 

સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર માકકશીટ પર વલલક કર)ે. 

• તમે જ ેટર ાંવસ્િ્્સ ચકાસવા માંગો છો તે નંબર ઇનપ ટ કરો (િક્ત જો સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર 

ટર ાન્સવિ્ટ પર વલલક કર)ે. 

• તમે ચકાસવા માંગો છો તે વિગ્રીની સંખ્યા ઇનપ ટ કરો (િક્ત જો સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર વિગ્રી 

પર વલલક કર)ે. 

• જો સંસ્થા/એજન્સી / એમ્પ્લોયર વિવિકલ કોપી મેળવવા માંગે છે, તો તમાર ેસીલબંધ કોપી પસંદ 

કરવી જોઈએ અને તમને જોઈતી વિવિકલ કોપી ની સંખ્યા દાખલ કરવી જોઈએ. જો તેને માત્ર 

િીજીટલ કોપી જોઈતી હોય તો સીલ કરલે કોપી પસંદ કરવાની જરૂર નથી. 

 

 

 



 
 

Step 5 – Add Document Details and Upload Documents 

પગલ ું 5 - ડોક્ય મેન્ સઓ ની રવગતો ઉમેરો અને ડોક્ય મેન્ સઓ અપલોડ કરો 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS  

• Fields marked with * are mandatory 

• Add the educational details for which you want to apply for verification. 

• Input data of course which is affiliated to Gujarat University Only. 

• Select the course from the drop-down. If your course is not listed, then contact the support staff. 

• SAVE the educational details before uploading the document. 

• Institute / Agency / Employer must upload marksheet of only the selected Semester, if uploaded extra Marksheet 

/ Transcript / Degree, except the selected option, the Application will be rejected.  

• For more than one Marksheet, applicant must input number, while selecting Type of Verification.  

• For more than one Transcript, applicant must input number, while selecting Type of Verification.  

• For more than one Degree, applicant must input number, while selecting Type of Verification.  

• Upload the documents in jpg/jpeg/png or pdf format only. 

• Maximum file size should be 5 MB. 

• Upload documents one by one. Do not merge any document 

• All documents have to be uploaded in original. In case of Photocopy/ Xerox copies being uploaded, Attestation is 

mandatory. 



 
 

સૂચનાઓ 

• * સાથ ેવચવિત થયેલ ક્ષેત્રો િરવજયાત છે. 

• શૈક્ષવણક વવગતો ઉમેરો જનેા માટે તમે વેવરવિકેશન માટે અરજી કરવા માંગો છો. 

• એવાજ કોસક ની િેટા ઇનપ ટ કરો જ ેમાત્ર ગ જરાત ય વનવવસકટી સાથ ેસંલગ્ન છે. 

• િર ોપ-િાઉનમાંથી કોસક પસંદ કરો. જો તમારો કોસક સૂવચબદ્ધ નથી, તો પછી સપોટક  સ્ટાિનો સંપકક  કરો. 

• િોક્ય મેન્ સ અપલોિ કરતા પહેલા શૈક્ષવણક વવગતો સાચવો. 

• સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર એ માત્ર પસંદ કરલે સેમેસ્ટરની માકકશીટ અપલોિ કરવી આવશ્યક છે, જો પસંદ કરલે વવકલ્પ વસવાય 

વધારાની માકકશીટ/ટર ાન્સવિ્ટ/વિગ્રી અપલોિ કરવામાં આવશે, તો અરજી નકારવામાં આવશે. 

• એક કરતાં વધ  માકકશીટ માટે, સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર એ વેવરવિકેશન નો પ્રકાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો 

આવશ્યક છે. 

• એક કરતાં વધ  ટર ાન્સવિ્ટ માટે, સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર એ વેવરવિકેશન નો પ્રકાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો 

આવશ્યક છે. 

• એક કરતાં વધ  વિગ્રી માટે, સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર એ વેવરવિકેશન નો પ્રકાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો આવશ્યક 

છે. 

• િોક્ય મેન્ સ ને માત્ર jpg/jpeg/png અથવા pdf િોમેટમા ંઅપલોિ કરો. 

• મહત્તમ િાઇલન ં કદ 5 MB હોવ ં જોઈએ. 

• એક પછી એક િોક્ય મેન્ સઓ અપલોિ કરો. કોઈપણ િોક્ય મેન્ સ ન ેમજક કરશો નહી ં

• બધા િોક્ય મેન્ સઓ મૂળમાં અપલોિ કરવાના રહેશે. જો િોટોકોપી/િેરોક્સ કોપી અપલોિ કરવામાં આવી રહી હોય, તો 

પ્રમાણીકરણ િરવજયાત છે. 

1. If selected Marksheet , following are the Details required –  

1. જો માકડશીટ પસુંદ કરલે હોય, તો નીચેની રવગતો જરૂરી છે - 



 
 

 

 

INSTRUCTIONS  

1. For Marksheet , Following are the details which needs to be inputted –  

• Course Name  

• Examination Pattern – Whether Semester / Annual  

• Semester  

• Seat number – which is mentioned on marksheet / hall ticket  

• Passing Month & Year .  

2. Make sure to save details and then Upload the Marksheet .  

3. Only selected Year Marksheet should be uploaded .  

4. If uploaded other / Extra marksheet , the application will be rejected .  

સૂચનાઓ 

1. માકકશીટ માટે, નીચ ેઆપેલ વવગતો છે તેને ઇનપ ટ કરવાની જરૂર છે - 

• કોસકન ં નામ 

• પરીક્ષા પેટનક - સેમેસ્ટર / વાવષકક 

• સેમેસ્ટર 

• સીટ નબંર – જ ેમાકકશીટ / હોલ વટવકટ પર દશાકવેલ છે 

• પાવસંગ મવહનો અને વષક . 

1. વવગતો સાચવવાની ખાતરી કરો અન ેપછી માકકશીટ અપલોિ કરો. 

2. માત્ર વસલેક્ટ કરલે વષકની માકકશીટ અપલોિ કરવી જોઈએ. 

3. જો અન્ય / વધારાની માકકશીટ અપલોિ કરવામાં આવશે, તો અરજી નકારવામા ંઆવશે. 



 
 
 

 

 

2.If selected Transcript, following are the Details required –  

2.જો ટર ાન્સરિ્ટ પસુંદ કરલે હોય, તો નીચેની રવગતો જરૂરી છે - 

 

 

INSTRUCTIONS  

1. For Transcript  , Following are the details which needs to be inputted –  

• Course Name  

• Seat number – which is mentioned on marksheet / hall ticket.  

• Passing Month & Year .  

2. Make sure to save details and then Upload the Transcripts .  

3. If uploaded other / Extra Transcript ,for more then one course, then the 

application will be rejected .  

સૂચનાઓ 

1. ટર ાન્સવિ્ટ માટે, નીચે આપેલ વવગતો છે જનેે ઇનપ ટ કરવાની જરૂર છે - 

• કોસકન ં નામ 

• સીટ નબંર – જ ેમાકકશીટ/ હોલ વટવકટ પર દશાકવેલ છે 

• પાવસંગ મવહનો અને વષક . 

2. વવગતો સાચવવાની ખાતરી કરો અન ેપછી ટર ાન્સવિ્ટ અપલોિ કરો. 



 
 

3. જો એકથી વધ  કોસક માટે અન્ય / વધારાની ટર ાન્સવિ્ટ અપલોિ કરવામા ંઆવી હોય, તો અરજી 

નકારી કાઢવામાં આવશે. 

 

 

 

 

 

 

3.If selected Degree Certificate , following are the Details required –  

3. જો રડગ્રી પ્રમાણપત્ર પસુંદ કરલે હોય, તો નીચેની રવગતો જરૂરી છે - 

 

INSTRUCTIONS  

1. For Degree , Following are the details which needs to be inputted –  

• Course Name  

• Seat number – which is mentioned on marksheet / hall ticket  

• Passing Month & Year .  

• Convocation Date.  

• Result / Class . ( Can refer Grading Table if class not mentioned on Degree 

Certificate or Marksheet )  

2. Make sure to save details and then Upload the Degree Certificate .  



 
 

3. If uploaded  Extra Degree Certificate ,for more then one course, then the application 

will be rejected .  

સૂચનાઓ 

1. વિગ્રી માટે, નીચ ેઆપેલ વવગતો છે જનેે ઇનપ ટ કરવાની જરૂર છે - 

•કોસકન ં નામ 

• સીટ નંબર – જ ેમાકકશીટ / હોલ વટવકટ પર દશાકવેલ છે 

• મવહનો અને વષક પસાર થાય છે. 

• કોન્વોકેશન સમારોહની તારીખ. 

• પવરણામ / વગક. (જો વિગ્રી પ્રમાણપત્ર અથવા માકકશીટ પર વગકનો ઉલ્લેખ ન હોય તો ગે્રવિંગ કોષ્ટકનો સંદભક લઈ શકો 

છો) 

2. વવગતો સાચવવાની ખાતરી કરો અન ેપછી વિગ્રી પ્રમાણપત્ર અપલોિ કરો. 

3. જો એકથી વધ  કોસક માટે વધારાન ં વિગ્રી પ્રમાણપત્ર અપલોિ કરવામાં આવય ં હોય, તો અરજી નકારી કાઢવામાં આવશે. 

4.If selected Second Year Marksheet Verification , following are the Details 

required –  

4. જો બીજા વર્ડની માકડશીટ વેરરરિકેશન પસુંદ કરલે હોય, તો નીચેની રવગતો 

જરૂરી છે - 



 
 

 

INSTRUCTIONS  

 1.For Second Year Marksheet Verification , Following are the details which needs to be 

inputted –  

• College Name  

• Course Name  

• Studied from Month & Year  

• Studied to Month & Year  

• Major Subject  

• Subsidiary Subject 

• Passing Month & Year .  

• Result / Class . ( Can refer Grading Table if class not mentioned on Degree 

Certificate or Marksheet )  

2.Make sure to save details and then Upload the Second Year Marksheet  .  

3.If uploaded  Extra Marksheet ,for more then one course, then the application will be 

rejected .  

 



 
 

 

 

સૂચનાઓ 

  1.બીજા વષકની માકકશીટ વેવરવિકેશન માટે, નીચે આપલે વવગતો છે જનેે ઇનપ ટ કરવાની જરૂર છે - 

• કોલેજન ં નામ 

•કોસકન ં નામ 

• મવહના અને વષકથી અભ્યાસિમ કયો 

• મવહના અને વષક સ ધી અભ્યાસ કયો 

•મ ખ્ય વવષય 

• સબસીિીઅરી વવષય 

•પાવસંગ મવહનો અન ેવષક  

• પવરણામ / વગક. (જો વિગ્રી પ્રમાણપત્ર અથવા માકકશીટ પર વગકનો ઉલ્લેખ ન હોય તો ગે્રવિંગ કોષ્ટકનો સંદભક લઈ શકો છો) 

2. વવગતો સાચવવાની ખાતરી કરો અન ેપછી બીજા વષકની માકકશીટ અપલોિ કરો. 

3. જો એકથી વધ  કોસક માટે વધારાની માકકશીટ અપલોિ કરવામાં આવશે, તો અરજી નકારવામાં આવશે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Step 6 – Institute Details. 

પગલ ું 6 - સુંસ્ર્થાની રવગતો.  

 

 

 

INSTRUCTIONS 

• Input the Institute details of the Institute / Agency / Employer where you want to receive 
the verification letter .   

• Input the Reference Number, Name and Email ID of the Institute / Agency / Employer.  

where they wish to send the Verification Letter.  

• If institute/ agency / employer wishes to receive different verification letter of each 
document type at different address / email id , then they can input the details accordingly.  



 
 

• Reference Number is the unique identification number based on which your 
Institute/Agency/ Employer will identify your verification letter.   

• In case of Sealed envelope, Add the complete address of the recipient.  
• In case of Digital Copy Institute / Agency / Employer must not select Sealed copy and in 

Details applicant must add email address of the Institute / Agency / Employer.  
• If in case the Institute / Agency / Employer wishes to receive Multiple Copies to Multiple 

addresses then must select the number of copies and must input the addresses accordingly. 

• Institute / Agency / Employer must save details before proceeding ahead.  

સૂચનાઓ 

• જ્ાં તમે વેવરવિકેશન પત્ર પ્રાપ્ત કરવા માંગો છો તે સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયરની ઇવન્સ્ટટૂ્યટ વવગતો 

ઇનપ ટ કરો. 

• સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયરની સંદભક નંબર, નામ અને ઈમેલ આઈિી દાખલ કરો જ્ાં તેઓ વેવરવિકેશન પત્ર 

પ્રાપ્ત કરવા  ઈચ્છે છે. 

• જો સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયર અલગ-અલગ સરનામ ં/ઈમેલ આઈિી પર દરકે િોક્ય મેન્ સ પ્રકારનો અલગ-

અલગ વેવરવિકેશન પત્ર મેળવવા ઈચ્છે છે, તો તેઓ તે મ જબ વવગતો દાખલ કરી શકે છે. 

• સંદભક નંબર એ અનન્ય ઓળખ નંબર છે જનેા આધાર ેતમારી સંસ્થા/એજન્સી/ એમ્પ્લોયર તમારા 

વેવરવિકેશન પત્ર ને ઓળખશે. 

• સીલબંધ પરવબિીય ંના વકસ્સામાં, પ્રાપ્તકતાકન ં સંપૂણક સરનામ ં ઉમેરો. 

• વિવજટલ કોપીના વકસ્સામાં સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયર ેસીલબંધ નકલ પસંદ કરવી જોઈએ નહી ંઅને 

વવગતોમાં અરજદાર ેસંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયરન ં ઈમેલ એિર ેસ ઉમેરવ ં જોઈએ. 

• જો સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયર બહ વવધ સરનામાંઓમાંથી એકથી વધ  નકલો પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે છે તો તેણે 

કોપી ની સંખ્યા પસંદ કરવી જોઈએ અને તે મ જબ સરનામાં દાખલ કરવા જોઈએ. 

• સંસ્થા/એજન્સી/એમ્પ્લોયર ેઆગળ વધતા પહેલા વવગતો સેવ કરવી આવશ્યક છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 7 – Preview Letter . 

પગલ ું 7 - પૂવાડવલોકન પત્ર. 

 



 
 

  



 
 

     

 

INSTRUCTIONS  

• Kindly verify all the data before proceeding for payment. 
• In case you want to edit / remove any data, Kindly GO to the respective step. Make the changes 

and Don’t forget to SAVE the data before proceeding ahead again . 
• Click on each document to preview it. If you have upload PDF file, then click on the PDF icon to 

preview the document. 

 

સૂચનાઓ 

• કૃપા કરીન ેચ કવણી માટે આગળ વધતા પહેલા તમામ િેટાની ચકાસણી કરો. 

• જો તમે કોઈપણ િેટાને સંપાવદત કરવા / દૂર કરવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને સંબંવધત 

પગલા પર જાઓ. િેરિારો કરો અને િરીથી આગળ વધતા પહેલા િેટાને સાચવવાન ં ભૂલશો 

નહી.ં 



 
 

• દરકે િોક્ય મેન્ સ ન ં પૂવાકવલોકન કરવા માટે તેના પર વલલક કરો. જો તમારી પાસ ેપીિીએિ 

િાઇલ અપલોિ છે, તો િોક્ય મેન્ સ ન ં પૂવાકવલોકન કરવા માટે પીિીએિ આઇકોન પર વલલક 

કરો. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 7 –Proceed for Payment. 

પગલ ું 7 - ચ કવણી માટે આગળ વધો. 



 
 

 

 

INSTRUCTIONS  

• Fees paid are non-refundable. Pay the fees only if sure.  
• Verify all the data before proceeding for payment.  
• Once the payment is done, you won’t be able to edit/remove any of the details/ 

documents.  
• Fees will be auto calculated by the system on the basis of type of Verification type 

selected by you.  
• After paying the fees, Applicant must download the fee receipt and A My Application 

Tab will be generated where applicant can track the status of the application.  

 

સૂચનાઓ 



 
 

• ચૂકવેલ િી વબન-વરિંિપાત્ર છે. જો ખાતરી હોય તો જ િી ચૂકવો. 

• ચ કવણી માટે આગળ વધતા પહેલા તમામ િેટા ચકાસો. 

• એકવાર ચ કવણી થઈ જાય, પછી તમ ેકોઈપણ વવગતો/ િોક્ય મેન્ સ માં 

િેરિાર/દૂર કરી શકશો નહી.ં 

• િીની ગણતરી તમારા દ્વારા પસંદ કરલે વેવરવિકેશનના પ્રકારન ેઆધાર ેવસસ્ટમ 

દ્વારા ઓટોમેવટક કેલ્ક્ય લેટ કરવામાં આવશે. 

• િી ભયાક પછી, એવ્લકંટ એ િીની રસીદ િાઉનલોિ કરવી આવશ્યક છે અને એક 

માય એવ્લકેશન ટેબ જનરટે કરવામાં આવશે જ્ાં એવ્લકંટ, એવ્લકેશન ન  ં

સ્ટેટસ ટરૅક કરી શકશે. 

 


