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નાતક ક ાના B. Tech (Dairy Technology)અ યાસ મમાં
માટ અર
1)

અર

ફોમ ભરવા માટની જ ર

વેશ

ુ નાઓ
ચ

ફોમ ભરવા માટ ઉમેદવારને પોતા ુ ં Email Address હો ુ ં ફર યાત છે .

ઉમેદવાર પોતાના Email Address િસવાય અ ય કોઈ Email Address આપવા
નહ .
2)

જો ઉમેદવાર પોતા ુ ં Email Address ધરાવતા ન હોય તો તેઓએ ન ુ Email
Address બના યા બાદ જ અર

ફોમ ભરવા ુ ં રહશે.

થી અર

ફોમ ભરવા

માટના Login Id / Password તેમના જ ઈ-મેઈલ એ સ પર મળે .
3)

ઉમેદવાર સૌ

થમ અર

ફોમમાં

ાથિમક મા હતી(Quick Registration)

ભરવાની રહશે. યારબાદ પોતા ુ ં એ લીકશન આઈ.ડ . જનરટ થશે અને
એ લીકશન આઈ.ડ . તથા પાસવડ પોતાના ર
4)

ઉમેદવારના ર

ટડ ઈ-મેઈલ પર આવશે.

ટડ Email Address પર એ લીકશન આઈ.ડ . તથા પાસવડ

મ યેથી Edit Application Form પર થી તેમાં દશા યા

ુ બની બાક ની િવગતો
જ

સં ૂણ ર તે ભરવાની રહશે.
5)

ઉમેદવાર અર

ફોમ ભરતી વખતે પોતાનો પાસપોટ સાઈઝના ફોટો ાફની

સો ટ કોપી તૈયાર રાખવી. (JPG, JPEG, PNG ફોરમેટમાં 150kb ની સાઈઝથી
વ ુ નહ )
6)

સં ૂણ અર

ફોમ ભરાયા બાદ અર

Submit થયા બાદ િવ ાથ એ ફ ભરવા
કરવાની રહશે.

ફોમ Submit કરવા ુ ં રહશે. અર

ફોમ

ગેની Payment Process ની કાયવાહ

7)

અર

ફોમ Submit થયા બાદ ઉમેદવાર અર

ફોમ ફ

. 500/- Online,

Credit Card, Debit Card, Net Banking ારા અથવા તો Offline (ચલણ

ારા)

ભરવાની રહશે.
8)

Offline ચલણ

ારા ફ ભરનાર ઉમેદવાર

ુ રાત રા યની HDFC Bank ની
જ

કોઈપણ શાખામાં ચલણથી ફ ભર અને 48 કલાક બાદ ઉમેદવાર પોતા ંુ
અર

પ ક

ી ટ લઈ શકશે.

Payment કયા બાદ
9)

રંુ ત અર

યાર Online Payment કરનાર ઉમેદવાર
ફોમની Print લઈ શકશે.

Online અથવા Offline ચલણના મા યમથી ફ ભર અર
બાદ જ હ પ સે ટર ખાતે ડો

ફોમની

ી ટ આ યા

ુમે ટ વેર ફ કશન કરાવવા માટ જવા ંુ રહશે.

10) ઉમેદવારને હ પ સે ટર ખાતે વેર ફ કશન કરાવ ુ ં ફર યાત છે . વેર ફ કશન
થયા વગર ુ ં અર

ફોમ મા ય રહશે નહ અને મેર ટમાં તેનો સમાવેશ કરવામાં

આવશે નહ .
11) ઉમેદવાર ફોમ ભયા બાદ ફોમની િ
ફ ભયા

ટ, Online ક Offline(ચલણ) ારા અર

ગેની પહ ચ/આધાર, અર પ કમાં દશાવેલ તમામ જ ર આધાર

ૂરાવાઓની

માણીત નકલ (બે સેટમાં) હ પ સે ટર ખાતે વેર ફ કશન સમયે

લાવવા ુ ં રહશે. ઉમેદવાર તેની અર
ખરાઈ માટ અસલ
12) ઉમેદવારોને અર

સાથે બડલ તમામ આધાર

ૂરાવાઓની

માણપ ો/માકશીટ અવ ય સાથે લાવવાના રહશે
ફોમ ભરતી વખતે જો કોઈ અડચણ ઉભી થાય તો

kuhelp@ku-guj.com પર ઈ-મેઈલ મોકલી મદદ મેળવી શકો છો.

