મહારાજા કષ્ૃ ણકુ મારસ િંહજી ભાવનગર યસુ નવસ િટી
ુ નાઓ
ઓનલાઈન પ્રવેશનાાં રાઉન્ડ શરૂ થયા પહેલાની અગત્યની સચ
 ઓનલાઈન પ્રવેશનાાં રાઉન્ડમાાં ભાગ લેનાર વવધાર્થીને

LOGIN ( FORM NUMBER)

અને

પાસવડડ ની જરૂર પડશે, આ ઉપરાાંત જે મોબાઈલ નાંબર રજીસ્ટડડ કરે લ હોય, તે મોબાઈલ ફોન સાર્થે
રાખવો.
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 પ્રવેશ મળ્યા અંગેન ુ ાં ફોમડ ખુલ્યાબાદ વસલેક્ટ કરવામાાં ખુબજ કાળજી રાખવી જરૂરી છે . કારણકે એક
વખત વવધાર્થી દ્વારા જે

ACTION લેવામાાં આવે

તેમાાં કોઇપણ સાંજોગોમાાં ફેરફાર શક્ય નર્થી.

૧ જે વવધાર્થીઓને મેરીટમાાં પસાંદ કરે લ તમામ કોલેજમાાં પ્રવેશ મળતો હોય,
તેઓને નીચે મુજબ બે OPTION મળશે.

આ વવધાર્થીઓએ આગળના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવાનો રહેશે નહી.
 જો વવધાર્થી પ્રવેશ સુવનવિત (CONFIRM)કરે , તેઓને નીચે મુજબ પ્રક્રિયા
કરવાની રહશે.



ુ નાાંઓ વાાંચી અને બોક્ક્ષમાાં ટીક
CONFIRM કયાા બાદ આપેલ સચ
કરવાન ાંુ રહશે અને ત્યાર બાદ "I Agree (હુાં

હમત છાં.)" બટન દબાવાન ાંુ રહશે.

 ત્યાર બાદ આપે નાખેલા મોબાઈલ નાંબર પર OTP (One Time Password)
આવશે જે આપેલ બોક્ષ માાં નાખવાનુાં રહશે.

 વવધાર્થીએ ટોકન-પ્રવેશ-ફી નીચે પ્રમાણે ના સવકલ્પ દ્વારા ભરવાની રહશે.

અહી આપને ત્રણ ઓપશન મળશે.
 િેડીટ/ડેબીટ કાડડ
 નેટ બેંન્કીંગ
 કેસ ચલણ (કેશ ચલણ વવદ્યાર્થીએ એક્સીસ બેંક માાં ભરવાનુાં રહશે )

નોંધ :
 કેશ ચલણ કરનાર વવદ્યાર્થીને પેમેન્ટ માટેની જાણ ર્થતા ૨૪ કલાક
લાગશે. આવા વવદ્યાર્થીએ કોલેજમાાં ક્રરપોટડ ઈંગ ફી ભયાડના બીજા ક્રદવસે
કરવાની રહશે. જેની વવદ્યાર્થીએ નોંધ લેવી
 જે વવદ્યાર્થી એ ટોકન ફી સમય મયાડદામાાં ન ભરી હોય તેવા વવદ્યાર્થીને
મળે લ કોલેજ રદ ગણવામાાં આવે છે . અને તેવા વવદ્યાર્થીઓ આગળની
પ્રક્રિયા માાં ભાગ લઇ શકશે નક્રહ.
 જો આપ SC કેટેગરીમાાં આવતા હો અને ફ્રીશીપ કાડડ નાંબર ધરાવતા હો,
તો આપે આપનો ફ્રીશીપ કાડડ નાંબર નાખવાનો રહશે. આ નાંબર નાખનાર
વવદ્યાર્થીએ ટોકન ફી ભરવાની રહશે નક્રહ.
 ઉપરોક્ત PAYMENT ર્થયા બાદ ALLOTMENT LETTER મળશે.



ALLOTMENT LETER તર્થા તમામ DOCUMENTS લઈને

કોલેજ ખાતે

સમય મયાડદામાાં REPORTING કરવાનુાં રહશે.


કોલેજ દ્વારા

ીસ્ટમની અંદર કન્ફોમા કાયા બાદ જ આપન ાંુ

કોલેજ પરન ાંુ

ડમીશન કન્ફમા ગણાશે.

૨ જે વવધાર્થીઓને મેરીટ મુજબ પસાંદ કરે લ કોલેજો માાંર્થી અમુક કોલેજોમાાં પ્રવેશ
મળતો હોય, તેઓને નીચે મુજબના ત્રણ OPTION મળશે.

 પ્રર્થમ બટન પસાંદ કરનાર વવદ્યાર્થીએ ઉપર આપેલ પ્રક્રિયા કરવાની રહશે.
 જો વવધાર્થી કોઈ કોલેજ માટે

WAIT

કરવા માાંગતા હોય, તેઓને નીચે મુજબ પ્રક્રિયા કરવાની

રહશે.

 જે કોલેજમાાં પ્રવેશ મળતો હોય, તેમાાંર્થી એક કોલેજ પસાંદ કરવાની રહશે.

 વવધાર્થીએ ટોકન-પ્રવેશ-ફી ભરવાની રહશે.

 વવધાર્થીએ ટોકન-પ્રવેશ-ફી નીચે પ્રમાણે ના સવકલ્પ દ્વારા ભરવાની
રહશે. અહી આપને ત્રણ ઓપશન મળશે.

 િેડીટ/ડેબીટ કાડડ
 નેટ બેંન્કીંગ
 કેસ ચલણ (કેશ ચલણ વવદ્યાર્થીએ એક્સીસ બેંક માાં
ભરવાનુાં રહશે )
નોંધ :
 કેશ ચલણ કરનાર વવદ્યાર્થીને પેમેન્ટ માટેની જાણ ર્થતા ૨૪ કલાક
લાગશે. જેની વવદ્યાર્થીએ નોંધ લેવી
 જે વવદ્યાર્થી એ ટોકન ફી સમય મયાડદામાાં ન ભરી હોય તેવા વવદ્યાર્થીને
મળે લ કોલેજ રદ ગણવામાાં આવે છે . અને તેવા વવદ્યાર્થીઓ આગળની
પ્રક્રિયા માાં ભાગ લઇ શકશે નક્રહ.
 જો આપ SC કેટેગરીમાાં આવતા હો અને ફ્રીશીપ કાડડ નાંબર ધરાવતા હો,
તો આપે આપનો ફ્રીશીપ કાડડ નાંબર નાખવાનો રહશે. આ નાંબર નાખનાર
વવદ્યાર્થીએ ટોકન ફી ભરવાની રહશે નક્રહ.
 આ વવધાર્થીઓ WAITING

માાં હોવાર્થી તેઓએ આ રાઉન્ડ પુરત ુાં

કોલેજ ખાતે REPORTING કરવાનુાં રહેત ુાં નર્થી.
 આ વવધાર્થીઓએ આગળના રાઉન્ડમાાં ભાગ લેવો ફરજીયાત છે .

૩. જે વવધાર્થીઓને મેરીટ પ્રમાણે પસાંદ કરે લ કોલેજોમાાંર્થી એકપણ કોલેજમાાં પ્રવેશ
મળતો ન હોય તેઓને નીચે મુજબના બે OPTION મળશે.

 જે વવધાર્થીઓને એક પણ કોલેજમાાં પ્રવેશ ન મળતો હોય તેમણે ફક્ત LOGIN
કરીને WAITING નો અર્થવા QUIT નો OPTION આપવાનો રહશે, આ
વવધવર્થિઓએ

ONLINE PAYMENT

REPORTING કરવાની જરૂર નર્થી.

કરવાની

જરૂર

નર્થી

કે

કોલેજમાાં

