અગત્યની નોટિસ
૧. PIN મેળવવા માટે જે મોબાઈલ નંબર નો ઉપયોગ કયો હોય તેજ નંબર
રજીસ્ટ્રેશન માટે વાપરવો. જેથી તેજ નંબર પર તમને એડમમશનને લગતા મેસજ
ે
મળી શકે. મોબાઈલ નંબર બરાબર જોઈને સાચો ભરવો. છે ક સુધી આ મોબાઇલ
નમ્બર બદલાય નહહ તે ખાસ જોશો.
૨. પ્રવેશ પ્રહિયા સંપ ૂર્ણ પર્ે ઓનલાઈન છે . જેમાં PIN મવતરર્, રજીસ્ટ્રેશન, કોલેજ
allotment & Reporting તથા વેહરહિકશન નો સમાવેશ થાય છે .
૩. મવધાથીઓએ ઓનલાઈન એડમમશન માટે અપલોડ કરે લ સહટિહિકેટ ખોટા જર્ાશે
તો કોલેજ તેમનો પ્રવેશ રદ કરશે.
૪. માર્કસણ િર્કત બોડણ ની પરીક્ષા ના થીયરી પેપર ના જ હોવા જોઈએ (ઇન્ટરનલ
પરીક્ષા ના માર્કસણ/ પ્રેર્કટીકલ પરીક્ષા ના માર્કસણ/ગ્રેસીંગ માર્કસણ ગર્તરી માં લેવા
નહી) તથા આ માર્કસણ ૧૦૦ માર્કસણ માંથી મળે લા ના હોય તો તેને ૧૦૦ માર્કસણ માંથી
જેટલા થતા હોય તે પ્રમાર્ે convert કરવા.
૫. GSEB બોડણ સીવાય ના તમામ અન્ય બોડણ ના મવદ્યાથીઓ કે જેઓએ ગુજરાત
રાજ્ય બહાર ની બહાર ધોરર્ ૧૨ ની પરીક્ષા આપેલ હોય, તેઓ એ ગુજરાત
યુમનવસીટી માંથી Provisional Eligibility Certificate મેળવી ને Registration વખતે
અપલોડ કરવાનું રહેશે.
૬. મવદ્યાથીઓએ ઓનલાઈન એડમમશન પ્રહિયામાં માગેલ મવગત સાચી ભરવી. તથા
કોલેજ તથા મવષયની પસંદગી ધ્યાનપુવણક કરવી. ઓછામાં ઓછા ૧૫ ગ્ર ૂપની (૧૫
કોલેજની નહીં) પસંદગી કરવી.
૭. મવધાથીઓએ તેમર્ે મળે લ PIN, મસહરયલ નંબર, રજીસ્ટ્રેશન નંબર, બેન્ક
રાન્ઝેર્કશન નંબર કોઈને જર્ાવવા નહીં. પોતાની પાસે સાચવીને રાખવા.

૮. રાજ્યના તમામ મવધાથીઓને પ્રવેશની સમાન તક છે . તેઓ કયા જીલ્લાના છે તેન ું
કોઈ મહત્વ નથી.
૯. Registration ની પ્રહિયા સિળતાપ ૂવણક પ ૂર્ણ થાય પછી તમને મળતી University
receipt મા નામ, Registration નંબર, સીરીયલ નંબર, PIN વગેરે મવગતો હશે, જે
ખુબજ અગત્યની હોઈ તમે સાચવી રાખશો. અન્ય કોઈ સાથે તે shareકરવા નહી.(આ
બાબતે માટે નો SMS તમને BGSOFTECH તરિથી પર્ મળશે)
૧૦. મવધાથીએ માકણ શીટ તથા જે પ્રકાર ના સટીિીકેટ (દસ્ટ્તાવેજો)ની જરૂર હોય તે
તમામ સટીિીકેટ (દસ્ટ્તાવેજો) િરજીયાત ઓનલાઈન જ અપલોડ કરવાના રહેશે.
સટીિીકેટ (દસ્ટ્તાવેજો) જમા કરાવવા કે વેરીિાઈ કરાવવા કોલેજે કે યુમનવસીટી ખાતે
રૂબરૂ જવાનું રહેશે નહી. મવદ્યાથીઓ ને િાળવવા માં આવનારા પ્રવેશ પ્રોમવઝનલ
ગર્ાશે કોઈ પર્ તબ્બકે રજુ કરે લ સટીિીકેટ (દસ્ટ્તાવેજો) ની સત્યતા બાબતે અથવા
પ્રવેશ માટેની મનધાણહરત લાયકાત અંગે કોઈ મવસંગતા ઉભી થશે તેવા સંજોગામાં
પ્રવેશ રદ કરવા સહીત નો યુમનવસીટી નો મનર્ણય આખરી ગર્ાશે.
૧૧. ઓનલાઈન િોમણ ભરવામાં થતી મુજ
ં વર્ો માટે હેલ્પલાઇન નંબર (બુકલેટ ના
પેઈજ નં: ૫૦ થી ૫૩) ઉપર પ ૂછપરછ કરી સ્ટ્પષ્ટતા મેળવી લેવાની રહેશ.ે

