ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યનુ નળનસિટી, અમદાળાદ
પ્રળે/પરીક્ષા માટેની ફી ભરળા માટેના નળકલ્પ
ફી ભરળા માટે નળદ્યાથી/ પ્રળેાથી Pay Feesપર ક્લક કરે ત્યારે સામે દાા ળે સ્ક્રીન દે ખાે. જેમાાં બે નળકલ્પ છે .
1. Pay Fees at any branch of Kotak Mahindra Bank through e-Challan અને
2. Pay Fees at any other Bank through e-Challan/ Internet Banking/Debit card/ Credit Card

1. Pay Fees at any branch of Kotak Mahindra Bank through e-Challan
જો પ્રળેાથી/નળદ્યાથી કોટક મહહન્દ્રા બેંકના e-challan દ્વારા ફી ભરળા ઈચ્છે તો તેઓએ કોટક મહહન્દ્રા બેંકના પ્રથમ
ુ બન ાંુ ચણ જનરે ટ થે, જે ફલત કોટક બેંકની કોઈપણ ાખામાાં જઈ ફી ભરી કે છે .
ઓપ્ન પર ક્લક કરતા નીચે મજ
ુ ે છે ) કોટક બેંકના e-challan દ્વારા ફી ભરળાથી કોઈપણ પ્રકારના બેંક
(કોટક બેંકની ાખાઓની યાદી ળેબસાઈટ પર મક
ચાર્જિસ ેળામાાં આળે નહહ.

2. Pay Fees at any other Bank through e-Challan/ Internet Banking/Debit card/ Credit Card
બીજા નળકલ્પમાાં Credit Card/ Debit card/ Internet Banking/ NEFT એમ ચાર પેટા નળકલ્પ છે .

A. Credit Card: રેહડટ કાડા દ્વારા ફી ભરી કાે, જેનો કોઈ બેન્દ્ક ચાિ ાગે નહહ. પેમેન્દ્ટ કયાા બાદ
રીસીપ્ટ અળશ્ય સેળ કરળી અને તેની નપ્રન્દ્ટ ેળી.

* કોઈ નળદ્યાથીને ઉપરોલત પેમેન્દ્ટ માટે બેન્દ્ક ચાિ ાગે  હે તો તે બેંક દ્વારા પરત કરળામાાં આળે.

B. Debit card: કોઈપણ બેન્દ્કના ડેબબટ કાડા (ATM Card) દ્વારા પણ ફી ભરી કાે, જે માટે કોઈપણ બેન્દ્ક
ચાિ ાગે નહહ. પેમેન્દ્ટ કયાા બાદ રીસીપ્ટ અળશ્ય સેળ કરળી અને તેની નપ્રન્દ્ટ ેળી.

* કોઈ નળદ્યાથીને ઉપરોલત પેમેન્દ્ટ માટે બેન્દ્ક ચાિ ાગે  હે તો તે બેંક દ્વારા પરત કરળામાાં આળે.

C. Internet Banking: Internet Banking નો ઉપયોગ કરનાર પ્રળેાથી/નળદ્યાથી પોતાના એકાઉન્દ્ટમાાંથી
ુ ર નામ (Username) અને પાસળડા
સીધ ાંુ પેમેન્દ્ટ કરી કે છે . આ માટે પોતાના એકાઉન્દ્ટના યઝ
(Password) થી જે રીતે અન્દ્ય ઓનાઈન પેમેન્દ્ટ થતા હોય છે , તે જ રીતે નનયત ફી ભરળી, જે માટે
કોઈપણ બેન્દ્ક ચાિ ાગે નહહ. જેની રીસીપ્ટ અળશ્ય સેળ કરળી અને તેની નપ્રન્દ્ટ ેળી.

D. NEFT (Payment through any other bank):
આપના હેરમાાં Kotak Mahindra બેન્દ્ક ન હોય અને આપની પાસે પેમેન્દ્ટ માટે ઈન્દ્ટરનેટ બેનન્દ્કિંગ/ ડેબબટ કાડા / રેહડટ કાડા નો પણ નળકલ્પ ન
હોય તો NEFT નો નળકલ્પ ઉપયોગ કરી આપના હેરની કોઈપણ બેંકમાાં જઈ NEFT ચણના માધ્યમ થી ફી નુાં પેમેન્દ્ટ કરી કાે.

જે માટે

NEFT બટન પર ક્લક કરળાથી સામે દાા ળેં  ાં ુ ફોમા મેલળી કાે. જેમાાં બેંક તરીકે Kotak Mahindra બેન્દ્ક નસેલટ કયાા બાદ View & Print
Challan બટન કીક કરળાથી નીચે જણાવ્યા મુજબનુાં ચણ ડાઉનોડ થે જેની નપ્રન્દ્ટ કાઢી, આપના હેરની કોઈ પણ બેન્દ્કમાાં જવુાં ત્યાાંથી
NEFT/RTGS નુાં ફોમા મેલળવુાં જેમાાં ચણમાાં દાા ળે અને માગ્યા મુજબની નળગતો ભરી જરૂરી ફી (રોકડ) સાથે બેંકમાાં જમા કરાવ્યેથી
યુનનળનસિટીના ખાતામાાં ફી જમા થઇ જે. આ ફી ભરતી ળખતે RBI દ્વારા નક્કી કરાયે NEFT માટે સ ૂચળે દર પ્રમાણે ચાિ ચ ૂકળળાનો રહેે,
જે આરે રૂ. 2.5૦/- જેટો હે.

Sample NEFT Challan:

