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સૌ

થમ electoral.hngu.net વેબસાઈટ ઓપન કરવી.



અહ નીચે

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.
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 College Login


યારબાદ કોલેજ લોગીન માટ લોગીન ફોમ આપે ું છે.



અહ ઉપર કોલેજ િસલે ટ કર અને પછ કોલેજ ું

ુઝરનેમ અને પાસવડ દાખલ કરવાનો રહશે.



લોગીન થયા બાદ નીચે



અહ કોલેજની મા હતી આપેલી હશે, અહ થી કોલેજની મા હતી અપડટ થઇ શકશે.

ુજબ ું UPDATE COLLEGE INFORMATION પેજ ઓપન થશે.
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 Circular


અહ આ મે ુમાં

ુિનવસ ટ

ારા તમામ મા હતી આપવામાં આવશે..

 Statue


Staute મે ુ પર

લક કરવાથી Rules File ઓપન થશે.

 Help


Help મે ુ માં ટ નકલ સપોટ માટ site flow સાથે બધી મા હતી આપેલી છે.

અહ ફક ટ એ

ફોમ 1 થી 7 આપેલ છે.
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 Teacher and Principal(Form 1 to 4)


Teacher and Principle(Form 1 to 4) પર



અહ Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી નીચે

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

અપલોડ કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section

A માં જ ું રહશે.


ુધારવા ક

Section A(Completed Form) માં નવા સબિમટ થયેલ ફોમ આપેલ છે.
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ન ું ફોમ ભરવા માટ Add બટન પર



અહ નીચે



ફ ડની િવગત ભયા પછ છે લે આપે ું SAVE બટન પર



યારબાદ નીચે



લક કર .ું

ુજબ ફોમ ઓપન થશે.

લક કર .ું

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.

અહ Add new entry in form no 1 to 4 પર

લક કરવાથી ફર થી teacher and principal (form 1 to 4)

ઓપન થશે.


Print Form પર

લક કરવાથી સબિમટ કરલ ફોમ ની િ



Manage Electoral પર

લક કરવાથી નીચે

ટ કાઢ શકાય છે.

ુજબ પેજ ઓપન થશે.
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અહ Section A(Completed Form) માં સબિમટ થયેલા Teacher and Principal ફોમ ું લ ટ દખાશે.



અહ સબિમટ ફોમની મા હતી અપડટ કરવા માટ Edit નામના બટન પર

લક કર ું.



જો કોઈ ફોમ ડ લીટ કર ું હોય તો તેના માટ Remove નામના બટન પર

લક કરવા ું રહશે.



અહ Form Report પર



Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી સબિમટ ફોમની િ

ટ કાઢ શકાય છે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક અપલોડ

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section A માં

જ ું રહશે.
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 Governing Bodies(Form 5)


Governing Bodies(Form 5) પર

લક કરવાથી નીચે



અહ Section B(Old Year Form) માં

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

અપલોડ કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section

A માં જ ું રહશે.


Section A(Completed Form) માં નવા સબિમટ થયેલ ફોમ આપેલ છે.



ન ું ફોમ ભરવા માટ Add બટન પર

લક કર .ું
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અહ નીચે

ુજબ ફોમ ઓપન થશે.



ફ ડની િવગત ભયા પછ છે લે આપે ું SAVE બટન પર



યારબાદ નીચે

લક કર .ું

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.



અહ Add new entry in form no 5 પર



Print Form પર



Manage Electoral પર

લક કરવાથી ફર થી Governing Bodied(Form 5) ઓપન થશે.

લક કરવાથી સબિમટ કરલ ફોમ ની િ
લક કરવાથી નીચે

ટ કાઢ શકાય છે.

ુજબ પેજ ઓપન થશે.
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અહ Section A(Completed Form) માં સબિમટ થયેલા Governing Bodies ફોમ ું લ ટ દખાશે.



અહ સબિમટ ફોમની મા હતી અપડટ કરવા માટ Edit નામના બટન પર

લક કર ું.



જો કોઈ ફોમ ડ લીટ કર ું હોય તો તેના માટ Remove નામના બટન પર

લક કરવા ું રહશે.



અહ Form Report પર



Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી સબિમટ ફોમની િ

ટ કાઢ શકાય છે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક અપલોડ

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section A માં

જ ું રહશે.
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 Non-teaching(Form 6)


Non-teaching(Form 6) પર

લક કરવાથી નીચે



અહ Section B(Old Year Form) માં

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

અપલોડ કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section

A માં જ ું રહશે.


Section A(Completed Form) માં નવા સબિમટ થયેલ ફોમ આપેલ છે.



ન ું ફોમ ભરવા માટ Add બટન પર



અહ નીચે

લક કર .ું

ુજબ ફોમ ઓપન થશે.
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ફ ડની િવગત ભયા પછ છે લે આપે ું SAVE બટન પર



યારબાદ નીચે

લક કર .ું

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.



અહ Add new entry in form no 6 પર



Print Form પર



Manage Electoral પર

લક કરવાથી ફર થી Non-teaching(Form 6) ઓપન થશે.

લક કરવાથી સબિમટ કરલ ફોમ ની િ
લક કરવાથી નીચે

ટ કાઢ શકાય છે.

ુજબ પેજ ઓપન થશે.
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અહ Section A(Completed Form) માં સબિમટ થયેલા Non-teaching ફોમ ું લ ટ દખાશે.



અહ સબિમટ ફોમની મા હતી અપડટ કરવા માટ Edit નામના બટન પર

લક કર .ું



જો કોઈ ફોમ ડ લીટ કર ું હોય તો તેના માટ Remove નામના બટન પર

લક કરવા ું રહશે.



અહ Form Report પર



Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી સબિમટ ફોમની િ

ટ કાઢ શકાય છે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક અપલોડ

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section A માં

જ ું રહશે.
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 Registered of Donor(Form 7)


Registered of Donor(Form 7) પર



અહ Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી નીચે

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

અપલોડ કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section

A માં જ ું રહશે.


Section A(Completed Form) માં નવા સબિમટ થયેલ ફોમ આપેલ છે.



ન ું ફોમ ભરવા માટ Add બટન પર



અહ નીચે

લક કર .ું

ુજબ ફોમ ઓપન થશે.
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ફ ડની િવગત ભયા પછ છે લે આપે ું SAVE બટન પર



યારબાદ નીચે

લક કર .ું

ુજબ ું પેજ ઓપન થશે.



અહ Add new entry in form no 7 પર



Print Form પર



Manage Electoral પર

લક કરવાથી ફર થી Registered Donor(Form 7) ઓપન થશે.

લક કરવાથી સબિમટ કરલ ફોમ ની િ
લક કરવાથી નીચે

ટ કાઢ શકાય છે.

ુજબ પેજ ઓપન થશે.
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અહ Section A(Completed Form) માં સબિમટ થયેલા Registered Donor ફોમ ું લ ટ દખાશે.



અહ સબિમટ ફોમની મા હતી અપડટ કરવા માટ Edit નામના બટન પર

લક કર ું.



જો કોઈ ફોમ ડ લીટ કર ું હોય તો તેના માટ Remove નામના બટન પર

લક કરવા ું રહશે.



અહ Form Report પર



Section B(Old Year Form) માં

લક કરવાથી સબિમટ ફોમની િ

ટ કાઢ શકાય છે.

ુના સબિમટ ફોમ આપેલ છે. તેમાં જો કોઈ ફોમ માં ડટા

કરવાનો હોય તો Edit નામના બટન પર

ુધારવા ક અપલોડ

લક કર ું. કોઈ પણ ફોમ એ ડટ કર સેવ કરવાથી Section A માં

જ ું રહશે.

 Lock College


અહ કોલેજ લોક કરવા માટ Lock College મે ુ પર



એક વાર કોલેજ લોક કયા બાદ ફોમ માં કોઈ

લક કરવા ું રહશે.

ુધારો ક કોઈ રકોડ ડ લીટ થઇ શકશે ન હ.
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 Change Password


આ મે ુ પર

લક કરવાથી Change Password ફોમ ઓપન થશે, અહ થી પાસવડ બદલી શકાશે.
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