
STUDENT FACILITATION CENTER

GUJARAT UNIVERSITY 
VERIFICATION LETTER

Understand the steps for applying online for issuing
Verification Letter



Step 1 - Select Verification Types (Multiple Selections Allowed) 

પગ�ંુ 1 - વે�ર�ફકેશન ના �કારો પસંદ કરો (બહુ�વધ પસંદગીઓને મંજૂર� છે)

(college issued)

Select the option for which you want to apply for verification. 
It is mandatory to select minimum 1option - among Marksheet, Transcript, Degree
certificate, applicants can select multiple options as well. 
Input the number of marksheets once you select the type of verification as marksheet (Only
if the applicant clicks on marksheet option-per semester marksheet).
Input the number of Transcripts you want to verify (Only if the applicant clicks on transcript
option. Transcripts will be verified per degree).
Input the number of Degree you want to verify (Only if the applicant clicks on degree option-
per degree).
Second year marksheet verification - this option is applicable only for second year
marksheet issued by college.
If applicant wants to have sealed copy, then must select Sealed copy and input the number
of sealed copies you need. If applicant wants Digital copy, then no need to select Sealed
Copy.

Instructions



તમે જેના માટે વે�ર�ફકેશન માટે અર� કરવા માંગો છો તે �વક�પ પસંદ કરો.
લ�ુ�મ 1 �વક�પ પસંદ કરવો ફર�જયાત છે - માક�શીટ, �ા�સ���ટ, �ડ�ી �માણપ�માંથી, અરજદારો બહુ�વધ �વક�પો
પણ પસંદ કર� શકે છે.
એકવાર તમે માક�શીટ તર�કે ચકાસણીનો �કાર પસંદ કરો પછ� માક�શીટની સં�યા દાખલ કરો (ફ�ત જો અરજદાર માક�શીટ
�વક�પ-��ત સેમે�ટર માક�શીટ પર ��લક કરે તો જ).
તમે ચકાસવા માંગો છો તે �ા������સની સં�યા ઇન�ુટ કરો (ફ�ત જો અરજદાર �ા�����ટ �વક�પ પર ��લક કરે. ��ત�લ�પ
��ત �ડ�ી ચકાસવામાં આવશે).
તમે ચકાસવા માંગતા હો તે �ડ�ીનો નંબર ઇન�ુટ કરો (ફ�ત જો અરજદાર �ડ�ી �વક�પ પર ��લક કરે- ��ત �ડ�ી).
બી� વષ�ની માક�શીટ વે�ર�ફકેશન - આ �વક�પ કૉલેજ �ારા �ર� કરાયેલ બી� વષ�ની માક�શીટ માટે જ લા�ુ પડે છે.
જો અરજદાર સીલબંધ નકલ મેળવવા માંગે છે, તો તેણે સીલબંધ નકલ પસંદ કરવી જોઈએ અને તમને જોઈતી સીલબંધ
નકલોની સં�યા દાખલ કરવી જોઈએ. જો અરજદારને ડ��ટલ કોપી જોઈતી હોય, તો સીલ કરેલ કોપી પસંદ કરવાની
જ�ર નથી.

Step 2 - Education Details and Upload Documents

પગ�ંુ 2 - �શ�ણની �વગતો અને દ�તાવેજો અપલોડ કરો
 

General 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.
Applicant must upload documents of only the selected verification options, if uploaded extra
marksheet/ transcript / certificate , except the selected details, the Application will be rejected. 
For more then one Marksheet / Transcript / Degree Certificate , 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
Applicant must upload marksheet with a clear and legible background.
Incase of wrong document uploaded, the application will be rejected.
SAVE the educational details before uploading the document.

�ૂચનાઓ



* સાથે �ચ��ત થયેલ �ે�ો ફર�જયાત છે
શૈ��ણક �વગતો ઉમેરો જેના માટે તમે ચકાસણી માટે અર� કરવા માંગો છો.
ઇન�ુટ ડેટા અલબ� જે મા� �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ� સાથે સંલ� છે.
�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ� પસંદ કરો. જો તમારો કોસ� �ૂ�ચબ� નથી, તો પછ� સપોટ�  �ટાફનો સંપક�  કરો.
અરજદારે મા� પસંદ કરેલ ચકાસણી �વક�પોના દ�તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે, જો પસંદગીની �વગતો �સવાય વધારાની
માક�શીટ/�ા�સ���ટ/સ�ટ��ફકેટ અપલોડ કરવામાં આવશે, તો અર� નકારવામાં આવશે.
એક કરતાં વ�ુ માક�શીટ / �ા�સ���ટ / �ડ�ી �માણપ� માટે, અરજદારે ચકાસણીનો �કાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો
આવ�યક છે.
દ�તાવેજો મા� jpg/jpeg/png અથવા pdf ફોમ�ટમાં અપલોડ કરો.
ફાઇલ�ું મહ�મ કદ 5 MB હો�ું જોઈએ.
એક પછ� એક દ�તાવેજો અપલોડ કરો. કોઈપણ દ�તાવેજને મજ�  કરશો નહ�
અરજદારે �પ� અને �ુવા�ય �ૃ��ૂ�મ સાથે માક�શીટ અપલોડ કરવી આવ�યક છે.
ખોટા દ�તાવેજ અપલોડ કરવાના �ક�સામાં, અર� નકાર� કાઢવામાં આવશે.
દ�તાવેજ અપલોડ કરતા પહેલા શૈ��ણક �વગતો સાચવો.

1.Verification Type : Marksheets

સામા�ય �ૂચનાઓ:



Add the education details of marksheet which you want to get verified. 
Input data of course which is affiliated to Gujarat University Only.
Select the course from the drop-down. Applicant can type and search the course name
manually.If your course is not listed, then contact the support staff.
Applicant must select the Examination pattern, whether it is Annual ( 1 exam per year ) /
Semester Pattern ( 2 exams per year ). 
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
Applicants must select the Semester/Year of the course which they want to get verified. 
Applicants must input seat number; it is mentioned on Hall Ticket / Marksheet. 
Applicant must input the Passing month and year of the selected Semester/Year. 
Applicant must upload marksheet of only the selected Semester, if uploaded extra marksheet,
except the selected semester/year, the Application will be rejected. 
For more than one Marksheet , applicant must input number , while selecting Type of
Verification . 
Applicant must upload marksheet with a clear and legible background.
Upload the documents in jpg/jpeg/png/pdf format which should not be more than 5 mb
Incase of incorrect document upload, the application will be rejected.
SAVE the educational details before uploading the document.

તમે જે માક�શીટની ચકાસણી કરાવવા માંગો છો તેની �શ�ણ �વગતો ઉમેરો.
ઇન�ુટ ડેટા અલબ� જે મા� �ુજરાત �ુ�નવ�સ�ટ� સાથે સંલ� છે.
�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ� પસંદ કરો. અરજદાર �તે જ કોસ��ું નામ લખી અને શોધી શકે છે. જો તમારો કોસ� �લ�ટેડ નથી, તો સપોટ�
�ટાફનો સંપક�  કરો.
અરજદારે પર��ા પેટન� પસંદ કરવી આવ�યક છે, પછ� ભલે તે વા�ષ�ક (1 પર��ા) / સેમે�ટર પેટન� (દર વષ� 2 પર��ાઓ) હોય.
અરજદારે તેમના આધાર કાડ�ની નકલ અપલોડ કરવાની રહેશે.
અરજદારોએ કોસ��ું સેમે�ટર/વષ� પસંદ કર�ું આવ�યક છે જે તેઓ ચકાસવા માગે છે.
અરજદારોએ સીટ નંબર દાખલ કરવો આવ�યક છે; હોલ �ટ�કટ/માક�શીટ પર તેનો ઉ�લેખ છે.
અરજદારે પસંદ કરેલ સેમે�ટર/વષ�નો પાસ થવાનો મ�હનો અને વષ� દાખલ કર�ું આવ�યક છે.
અરજદારે મા� પસંદ કરેલ સેમે�ટરની માક�શીટ અપલોડ કરવાની રહેશે, જો પસંદ કરેલ સેમે�ટર/વષ� �સવાય વધારાની માક�શીટ
અપલોડ કરવામાં આવશે, તો અર� નામંજૂર કરવામાં આવશે.
એક કરતાં વ�ુ માક�શીટ માટે, અરજદારે ચકાસણીનો �કાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો આવ�યક છે.
અરજદારે �પ� અને �ુવા�ય �ૃ��ૂ�મ સાથે માક�શીટ અપલોડ કરવી આવ�યક છે.
દ�તાવેજોને jpg/jpeg/png/pdf ફોમ�ટમાં અપલોડ કરો જે 5 mb કરતાં વ�ુ ન હોવા જોઈએ
ખોટા દ�તાવેજ અપલોડના �ક�સામાં, અર� નકારવામાં આવશે.
દ�તાવેજ અપલોડ કરતા પહેલા શૈ��ણક �વગતો સાચવો.



2. Verification Type : Transcripts

Select the course from the drop-down. Applicant can type and search the course name
manually.If your course is not listed, then contact the support staff.
Input the Seat Number, it is mentioned on the marksheets / hall ticket. 
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
Applicant must select the correct passing month and year of the degree selected 
Upload the documents in jpg/jpeg/png/pdf format which should not be more than 5 mb
Applicant must upload Transcript of only the selected Course only, if uploaded extra
Transcript, except the selected course, the Application will be rejected. 
For more then one Transcript, applicant must input number, while selecting Type of
Verification. ( For 2 degrees, select 2 transcripts) 
SAVE the educational details before uploading the document.

�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ� પસંદ કરો. અરજદાર �તે જ કોસ��ું નામ લખી અને શોધી શકે છે. જો તમારો કોસ� �લ�ટેડ નથી, તો
સપોટ�  �ટાફનો સંપક�  કરો.
સીટ નંબર દાખલ કરો, તેનો ઉ�લેખ માક�શીટ/હોલ �ટ�કટ પર છે.
અરજદારે તેમના આધાર કાડ�ની નકલ અપલોડ કરવાની રહેશે.
અરજદારે પસંદ કરેલ �ડ�ીનો સાચો પા�સ�ગ મ�હનો અને વષ� પસંદ કર�ું આવ�યક છે
દ�તાવેજોને jpg/jpeg/png/pdf ફોમ�ટમાં અપલોડ કરો જે 5 mb કરતાં વ�ુ ન હોવા જોઈએ
અરજદારે ફ�ત પસંદ કરેલા કોસ�ની જ �ા�સ���ટ અપલોડ કરવી પડશે, જો પસંદ કરેલ કોસ� �સવાય વધારાની �ા�સ���ટ
અપલોડ કરવામાં આવશે, તો અર� નકારવામાં આવશે.
એક કરતાં વ�ુ �ા�સ���ટ માટે, અરજદારે ચકાસણીનો �કાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો આવ�યક છે. (2 �ડ�ી
માટે, 2 �ા�સ���ટ પસંદ કરો)
દ�તાવેજ અપલોડ કરતા પહેલા શૈ��ણક �વગતો સાચવો.



Select the course from the drop-down. Applicant can type and search the course name
manually.If your course is not listed, then contact the support staff.
Input the Seat Number, it is mentioned on the marksheets / hall ticket. 
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
Applicant must select the correct passing month and year. 
Applicant must input the Convocation Date, Month & Year which is mentioned on their
Convocation Certificate. 
Applicant must select the Result / Class, if not mentioned on Marksheet, can view the
reference image and select accordingly. 
Applicant must upload Degree Certificate of only the selected Course, if uploaded extra
Certificate, except the selected course, the Application will be rejected. 
For more than one Degree, applicant must input number, while selecting Type of
Verification . 
SAVE the educational details before uploading the document.

3. Verification Type : Degree Certificate

�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ� પસંદ કરો. અરજદાર �તે જ કોસ��ું નામ લખી અને શોધી શકે છે. જો તમારો કોસ� �લ�ટેડ નથી, તો સપોટ�
�ટાફનો સંપક�  કરો.
સીટ નંબર દાખલ કરો, તેનો ઉ�લેખ માક�શીટ/હોલ �ટ�કટ પર છે.
અરજદારે પસંદ કરેલ �ડ�ીનો સાચો પા�સ�ગ મ�હનો અને વષ� પસંદ કર�ું આવ�યક છે
દ�તાવેજોને jpg/jpeg/png/pdf ફોમ�ટમાં અપલોડ કરો જે 5 mb કરતાં વ�ુ ન હોવા જોઈએ
અરજદારે ફ�ત પસંદ કરેલા કોસ�ની જ �ા�સ���ટ અપલોડ કરવી પડશે, જો પસંદ કરેલ કોસ� �સવાય વધારાની �ા�સ���ટ
અપલોડ કરવામાં આવશે, તો અર� નકારવામાં આવશે.
એક કરતાં વ�ુ �ા�સ���ટ માટે, અરજદારે ચકાસણીનો �કાર પસંદ કરતી વખતે નંબર દાખલ કરવો આવ�યક છે. (2 �ડ�ી માટે, 2
�ા�સ���ટ પસંદ કરો)
દ�તાવેજ અપલોડ કરતા પહેલા શૈ��ણક �વગતો સાચવો.



Student must select Second year only if their Marksheet is issued by the College.
Select the course from the drop-down. Applicant can type and search the course name manually.If your
course is not listed, then contact the support staff.
Select the college from the drop-down. If your college name is not listed, Kindly contact the support
staff.
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
Select the starting Month and Year of the Second Year only. 
Select the end Month and Year of the Second Year only . 
Select the Major Subject Specialization of the Course . 
Select the Subsidiary Subject . 
Select the Examination Pattern , whether Annual ( 1 exam per year) / Semester (2 exams per year)
Applicant must select the correct passing month and year of Second year . 
Applicant must select the Result / Class, if not mentioned on Marksheet, can view the reference image
and select accordingly. 
Applicant must upload Second Year Marksheet only of the selected Course, if uploaded extra
Marksheet, except the selected option, the Application will be rejected. 
SAVE the educational details before uploading the document.

4. Verification Type : Second Year Marksheet



�વ�ાથ�એ કોલેજ �ારા તેમની માક�શીટ �ર� કરવામાં આવે તો જ તેણે બીજુ�  વષ� પસંદ કરવા�ંુ રહેશે.
�ોપ-ડાઉનમાંથી કોસ� પસંદ કરો. અરજદાર �તે જ કોસ��ંુ નામ લખી અને શોધી શકે છે. જો તમારો કોસ� �લ�ટેડ નથી, તો સપોટ�
�ટાફનો સંપક�  કરો.
�ોપ-ડાઉનમાંથી કોલેજ પસંદ કરો. જો તમાર� કૉલેજ�ંુ નામ �ૂ�ચબ� નથી, તો કૃપા કર�ને સપોટ�  �ટાફનો સંપક�  કરો.
અરજદારે તેમના આધાર કાડ�ની નકલ અપલોડ કરવાની રહેશે.
મા� બી� વષ�નો �ાર� �ભક મ�હનો અને વષ� પસંદ કરો.
મા� બી� વષ�નો અં�તમ મ�હનો અને વષ� પસંદ કરો.
કોસ�ની �ુ�ય �વષય �વશેષતા પસંદ કરો.
સબ�સ�ડયર� �વષય પસંદ કરો.
પર��ા પેટન� પસંદ કરો, પછ� ભલે તે વા�ષ�ક (1 પર��ા દર વષ�) / સેમે�ટર (દર વષ� 2 પર��ાઓ)
અરજદારે બી� વષ�નો સાચો પસાર થતો મ�હનો અને વષ� પસંદ કર�ંુ આવ�યક છે.
અરજદારે પ�રણામ / વગ� પસંદ કરવો આવ�યક છે, જો માક�શીટ પર ઉ�લે�ખત ન હોય તો, સંદભ� છબી જોઈ શકે છે અને તે �ુજબ
પસંદ કર� શકે છે.
અરજદારે મા� પસંદ કરેલ કોસ�ની બી� વષ�ની માક�શીટ જ અપલોડ કરવાની રહેશે, જો પસંદ કરેલ �વક�પ �સવાય વધારાની માક�શીટ
અપલોડ કરવામાં આવશે, તો અર� નકારવામાં આવશે.
દ�તાવેજ અપલોડ કરતા પહેલા શૈ��ણક �વગતો સાચવો.



Sealed Copy

In case applicant wishes to have a sealed copy, needs to select the document (e.g.:- Marksheet /
Transcript / Degree / Second Year Marksheet ) as well as sealed copy option along with it and number
of copy has to be inputted .
Applicant can input the number of sealed copies they want. 
Applicant can select multiple options for verification, with multiple number of Sealed copies. 
Applicant can select multiple options for verification, in case applicant wishes to have multiple digital
copy then have to reapply for the same.

જો એ��લક�ટ સીલબંધ કોપી મેળવવા ઈ�છે છે, તો તેણે દ�તાવેજ (દા.ત. :- માક�શીટ / �ા�સ���ટ / �ડ�ી / બી� વષ�ની માક�શીટ) તેમજ
તેની સાથે સીલબંધ કોપી નો �વક�પ પસંદ કરવો પડશે અને કોપી ની સં�યા દાખલ કરવી પડશે.
એ��લક�ટ તેમને જોઈતી સીલબંધ કોપી ની સં�યા દાખલ કર� શકે છે.
એ��લક�ટ વે�ર�ફકેશન માટે બહુ�વધ �વક�પો પસંદ કર� શકે છે, જેમાં ઘણી સં�યામાં સીલબંધ કોપી છે.
એ��લક�ટ વે�ર�ફકેશન માટે બહુ�વધ �વક�પો પસંદ કર� શકે છે, જો એ��લક�ટ બહુ�વધ �ડ�જટલ કોપી મેળવવા ઈ�છે તો તેના માટે ફર�થી
એ��લકેશન કરવી પડશે.



Step 3 A – INSTITUTE DETAILS 

Add Institute details where the documents needs to be sent.

It can be Institute / Agency / Company

If Selected 'Sealed copy'

Applicant needs to input the Reference Number, Name and add Address of the Institute / Agency /
Employer where they wish to send the Verification Letter if selected Sealed copy.
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
If selected sealed copy , student has to pickup the Verification Documents from the details provided to
them.
If in case Applicant wish to have the Verification letter copy for themselves, then can input their name,
input N/A – Not Applicable and input their personal address for sealed copy 
If in case Applicant wishes to send Multiple Copies to Multiple addresses then must select the number
of copies and must input the addresses accordingly.
Applicant must save details before proceeding ahead. 

અરજદારે ઇ���ટ�ૂટ/એજ�સી/એ��લોયરનો સંદભ� નંબર, નામ અને સરના�ંુ દાખલ કરવાની જ�ર છે �યાં તેઓ ચકાસણી પ� મોકલવા
માગે છે જો સીલબંધ નકલ પસંદ કરેલ હોય.
અરજદારે તેમના આધાર કાડ�ની નકલ અપલોડ કરવાની રહેશે.
જો સીલબંધ નકલ પસંદ કરવામાં આવી હોય, તો �વ�ાથ�એ તેમને આપેલી �વગતોમાંથી ચકાસણી દ�તાવેજો લેવા પડશે.
જો અરજદાર પોતાના માટે વે�ર�ફકેશન લેટરની નકલ રાખવા માંગે છે, તો તેઓ તેમ�ંુ નામ, ઇન�ુટ N/A – લા�ુ પડ�ંુ નથી અને સીલબંધ
નકલ માટે તેમ�ંુ �ય��તગત સરના�ંુ ઇન�ુટ કર� શકે છે.
જો અરજદાર બહુ�વધ સરનામાંઓ પર એકથી વ�ુ નકલો મોકલવા માંગે છે, તો તેણે નકલોની સં�યા પસંદ કરવી આવ�યક છે અને તે �ુજબ
સરનામાં ઇન�ુટ કરવા આવ�યક છે.
અરજદારે આગળ વધતા પહેલા �વગતો સાચવવી આવ�યક છે.



Step 3 B – INSTITUTE DETAILS 

Add Institute details where the documents needs to be sent.

It can be Institute / Agency / Company

If NOT selected 'Sealed copy'

Applicant needs to input the Reference Number, Name and Email Id of the Institute / Agency /
Employer where they wish to send the Verification Letter if NOT selected Sealed copy.
Applicant must upload their Aadhar Card copy.
If NOT selected sealed copy , student has to pickup the Verification Documents from the details
provided to them.
Applicant needs to input Email Id where they need to email their verification letter if NOT selected
sealed copy
If in case Applicant wish to have the Verification letter copy for themselves, then can input their name,
input N/A – Not Applicable and input their Email Id for Digital copy when NOT selected sealed copy.
Applicant must save details before proceeding ahead. 

અરજદારે સં�થા/એજ�સી/એ��લોયરનો સંદભ� નંબર, નામ અને ઈમેઈલ આઈડ� દાખલ કરવાની જ�ર છે �યાં તેઓ ચકાસણી પ� મોકલવા
ઈ�છે છે જો સીલબંધ નકલ પસંદ ન કર� હોય.
અરજદારે તેમના આધાર કાડ�ની નકલ અપલોડ કરવાની રહેશે.
જો સીલબંધ નકલ પસંદ ન કર� હોય, તો �વ�ાથ�એ તેમને આપેલી �વગતોમાંથી ચકાસણી દ�તાવેજો લેવા પડશે.
અરજદારે ઈમેલ આઈડ� ઈન�ુટ કરવાની જ�ર છે �યાં તેમણે સીલબંધ નકલ પસંદ ન કર� હોય તો તેમનો વે�ર�ફકેશન લેટર ઈમેલ કરવાની
જ�ર છે
જો અરજદાર પોતાના માટે વે�ર�ફકેશન લેટર કોપી મેળવવા ઈ�છે છે, તો તેમ�ંુ નામ ઇન�ુટ કર� શકે છે, એન/એ ઇન�ુટ કર� શકે છે – લા�ુ
પડ�ંુ નથી અને �યારે સીલબંધ કોપી પસંદ ન કર� હોય �યારે �ડ�જટલ કોપી માટે તેમ�ંુ ઈમેલ આઈડ� ઇન�ુટ કર� શકે છે.
અરજદારે આગળ વધતા પહેલા �વગતો સાચવવી આવ�યક છે.



Step 4 – PREVIEW LETTER

પગ�ંુ 4 - �ૂવા�વલોકન પ�

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make the necessary changes and click on Save button.

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make sure all the Educational details are correctly filled as it will be printed on
the Certificate.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. જ�ર� ફેરફારો કરો અને સેવ બટન પર ��લક કરો.

Check if all the details are correctly filled. Incase you want to edit the details,click on the Edit Button
given in right corner. Make the necessary changes and click on Save button.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. જ�ર� ફેરફારો કરો અને સેવ બટન પર ��લક કરો.

બધી �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કે કેમ તે તપાસો. જો તમે �વગતોને સંપા�દત કરવા માંગતા હો, તો જમણા �ૂણે આપેલા સંપાદન બટન
પર ��લક કરો. ખાતર� કરો કે તમામ શૈ��ણક �વગતો યો�ય ર�તે ભરેલી છે કારણ કે તે �માણપ� પર છાપવામાં આવશે.



Step 5 – Proceed for Payment

પગ�ંુ 5 - �ુકવણી માટે આગળ વધો

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. 

�ૂકવેલ ફ� �બન-�રફ� ડપા� છે. જો ખાતર� હોય તો જ ફ� �ૂકવો.
�ુકવણી માટે આગળ વધતા પહેલા તમામ ડેટા ચકાસો.
એકવાર �ુકવણી થઈ �ય, પછ� તમે કોઈપણ �વગતો/ ડો�ુમે��સ માં ફેરફાર/દૂર કર� શકશો નહ�.
ફ�ની ગણતર� તમારા �ારા પસંદ કરેલ વે�ર�ફકેશનના �કારને આધારે �સ�ટમ �ારા ઓટોમે�ટક કે��ુલેટ કરવામાં આવશે.
ફ� ભયા� પછ�, એ��લક�ટ એ ફ�ની રસીદ ડાઉનલોડ કરવી આવ�યક છે અને એક માય એ��લકેશન ટેબ જનરેટ કરવામાં આવશે �યાં એ��લક�ટ,
એ��લકેશન �ંુ �ટેટસ �ૅક કર� શકશે.


