BHKTA KAVI NARSINH MEHTA UNIVERSITY, JUNAGADH
સેમે ટર -2 ના ફોમ ભરવા માટની
 િવ ાથ એ પોતાના લોગીનમાંથી લોગીન થઇ પર


યારબાદ િવ ાથ એ



યારબાદ િવ ાથ માટની

ા ફોમ (Exam Form) નામ ું મે ુ પર

સેમે ટરમાં ફોમ ભરવા ું હોય તે બટન પર
ૂચના આવશે

ૂચના

િવ ાથ એ

લક કર ું

લક કર ું.

અવ ય વાંચવી. યારબાદ I agree બટન પર

લક કર ું.


યારબાદ િવ ાથ એ જવાબની ભાષા, પર

ાક

અને િવષય પસંદ કરવાના રહશે.



યારબાદ Save & Confirm બટન પર



યારબાદ િવ ાથ એ પોતાની િવગત અને િવષય ચકાસી લેવા

લક કર ું.

 જો િવષય બદલવા હોય તો Edit Detail પર
 જો એકવાર Confirm To Payment અથવા

લક કર ું.
Print Chalan બટન પર

લક કયા પછ િવષય બદલી

શકશો ન હ.


યારબાદ જો િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફ ભરવાની હોય તો Confirm To Payment બટન પર
અને જો ફ ચલણથી ભરવાની હોય તો Print Chalan બટન પર



લક કર .ું

િવ ાથ એ ફ ચલણથી ભર હોય તે િવ ાથ એ પોતાના લોગીન માંથી લોગીન થઈ Upload Chalan
બટન પર



લક કર ું.

લક કર ચલણ અપલોડ કરવા ું રહશે અને જનલ નં લખવાના રહશે .

િવ ાથ એ ઓનલાઈન ફ ભર છે અને પેયમે ટ થઈ ગ ું હોય તો Print બટન પર
ની િ

 પર

લક કર ફોમ

ટ મેળવી લેવી.
ા ફોમ ભરવાની છે લી તાર ખ 24/02/2018

 ફ ભરવાની છે લી તાર ખ 28/02/2018
િવ ાથ એ ફ ચલણથી ભરવાની હોય તે તાર ખ 14/02/2018 પછ કોપ રશન બક માં ભર શકશે




િવ ાથ એ પર
પર

ા ફ ચલણથી ભરલ હોય તે િવ ાથ એ ચલણની નકલ (ફ ત

ા ફોમની નકલ અને

તા. 05/03/2018
અથવાતો

િવ ાથ એ "ઓનલાઇન" ફ ભરલ હોય તે િવ ાથ એ પર

ુધીમાં અ ેની

ુિનવિસટ ને નીચે જણાવેલ સરનામે(પો ટ/ ુર યર

ુિનવિસટ ખાતે એકડિમક િવભાગમાં બ જમા કરાવવાની રહશે.

"એકડિમક િવભાગ"
ભકતકિવ નરિસહ મહતા

ુિનવિસટ

ગવમ ટ પો લટકનીક ક પસ,
બીલખા રોડ,ખડ યા-

ુિનવિસટ કોપી) તથા

ુનાગઢ (૩૬૨ ૨૬૩).

ા ફોમની નકલ
ારા) મોકલવાની

