
 

 

પરીપત્ર  
 

વિષય : નિા સોફ્ટિેરમાાં વિદ્યાર્થીઓના સીટ નાંબર તેમજ પ્રિેશ પત્ર (હોલ ટીકિટ) વપ્રન્ટ િરિા બાબત 
 

ઉપરોક્ત વિષયે અતે્રની યવુનિવસિટી ભિનના િડાઓ, સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, 
માન્દ્ય સસં્થાના િડાઓ તેમજ પરીક્ષા કેન્દ્રના પરીક્ષા સ્થળ સચંાલકશ્રીઓને, માનનીય કુલપવતશ્રીની આજ્ઞાનસુાર જણાિિાનુ ં કે, 
તારીખ:૦૯/૦૧/૨૦૨૩ થી શરૂ થનાર પરીક્ષા તેમજ આગામી સમયમા ંયોજાનારી અન્દ્ય પરીક્ષાઓ માટે નિા સોફ્ટિેરમા ં વિદ્યાથીના સીટ નબંર 
તેમજ પ્રિેશ પત્ર (હોલ ટીકકટ) વપ્રન્દ્ટ નીચે આપેલ તબક્કાઓ/મેન ુને અનસુરીને મેળિી શકાશે. 
ખાસ નોંધ : 

૧. યવુનિવસિટી તરફથી જુના તેમજ નિા સોફ્ટિેરના બારકોડ સ્ટીકર અલગ-અલગ આપિામા ંઆિશે જેથી તે મજુબ બેઠક વ્યિસ્થાની 
ગોઠિણી કરિાની રહશેે. 

૨. વિદ્યાથીઓની પરીક્ષા પણૂસ થયે ઉતરિહીઓનુ ંપેકીંગ અલગ-અલગ કરિાનુ ંરહશેે. જુના સોફ્ટિેરના વિદ્યાથીઓનુ ંઅલગ પેકીંગ અને 
નિા સોફ્ટિેરના વિદ્યાથીઓનુ ંઅલગ પેકીંગ કરિાનુ ંરહશેે. ઉપરોક્ત બાબત અંગે ખાસ તકેદારી રાખિી અને કોઇ ભલૂચકુ ના રહ ેતે 
જોિાની તમામ જિાબદારી જે-તે પરીક્ષા કેન્દ્રના પરીક્ષા સ્થળ સચંાલકની રહશેે. 

૩. પરીક્ષા દરમ્યાન ગેરહાજર રહલે વિદ્યાથીઓની ઓનલાઇન એન્દ્રી GIPL મા ં (જુના તેમજ નિા સોફ્ટિેરમા ંઅલગ-અલગ) કરિી 
ફરજીયાત છે તેમજ જે-તે પરીક્ષા કેન્દ્ર દ્વારા તે જ કદિસે કરિાની રહશેે. નિા સોફ્ટિેરમા ંઓનલાઇન એન્દ્રી અંગેની જાણ અલગ 
પરીપત્ર સ્િરૂપે કરિામા ંઆિશે. 

 

તમામ િોલેજોએ પોતાના લોગીન આઇ.ડી. તેમજ પાસિડડ એન્ટર િરી નીચે મજુબના સ્ટેપ્સ અનસુરિાના રહશેે. 
 

રીપોટડનુાં નામ રીપોટડ  વપ્રન્ટ િરિા માટેના સ્ટેપ્સ 
વિદ્યાર્થીઓના પ્રિેશ પત્ર (હોલ ટીકિટ) UMS       REPORT        EXAMINATION REPORT       SELECT HALL TICKET MENU 
વિદ્યાર્થીઓના સીટ નાંબરની યાદી UMS       REPORT        EXAMINATION REPORT       SELECT CANDIDATE LIST MENU 

બ્લોિની ગોઠિણી માટે 
Subject wise Statement 

UMS       REPORT        EXAMINATION REPORT       SELECT STATEMENT-3 

           

 
પરીક્ષા વનયામિ 

બીડાણ : ઉપરોક્ત વિષય અંગેની માગડદશીિા 
ક્રમાકં - બીકેએનએમય/ુપરીક્ષા/૭/૨૦૨૩,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી, 
ગિનસમેન્દ્ટ પોલીટેકનીક કેમ્પસ,  
ભક્તકવિ નરવસિંહ મહતેા યવુનિવસિટી રોડ,  
ખકડયા, જૂનાગઢ-૩૬૨ ૨૬૩ 
તા. ૦૫/૦૧/૨૦૨૩ 

 

પ્રવત,  
યવુનિવસિટી ભિનના િડાઓ, સલંગ્ન અનસુ્નાતક કેન્દ્રના પ્રોફેસસસ ઇન્દ્ચાર્જશ્રીઓ, સલંગ્ન કોલેજોના આચાયસશ્રીઓ, માન્દ્ય સસં્થાના િડાઓ તેમજ 
પરીક્ષા કેન્દ્રના પરીક્ષા સ્થળ સચંાલકશ્રીઓ તરફ.... 
 

 

નકલ સવિનય રિાના :- 
(૧) માન.કુલપવતશ્રીના અંગત સચચિશ્રી (જાણ અથે)         
(૨) સીસ્ટમ મેનેજરશ્રી, આઇ.ટી. સેલ (િેબસાઇટ પર પ્રવસધ્ધ થિા તેમજ યોગ્ય વ્યિસ્થા ગોઠિિા અથે)  



• Hall Ticket તેમજ Seat Number પ્રિન્ટ કરવા અંગેની માગગદર્શીકા 

 

 

 
 

➢ ત્યારબાદ નીચે વિદ્યાર્થીઓની યાદી આિશે જેમાાં તમામ વિદ્યાર્થીઓની સામે રાઇટ () ની વનશાની આપેલ હશે જેના પર ક્લલક કરી 
Submit બટન પર ક્લલક કરિાર્થી એક-એક વિદ્યાર્થી અર્થિા એકી સારે્થ તમામ વિદ્યાર્થીઓની હોલ ટીકકટ મેળિી શકાશે તેમજ િધમુાાં 
તેને PDF સ્િરૂપે નીચે મજુબ સેિ કરી શકાશે. 

 

તમામ પ્રવગત ભર્ાગ બાદ “View” બટન પર ક્લિક કરવ ું 

• તેિીજ રીતે Report માાં “Candidate List” સીલેલટ કરી 

ઉપર મજુબ સ્ટેપ્સ અનસુરી “View” પર ક્લલક કરી 

વિદ્યાર્થીઓના સીટ નાંબરની યાદી મેળિી શકશે 
• જે કોલેજને પરીક્ષા કેન્દ્ર આપિામાાં આિેલ છે તેિી કોલેજોએ 

“Center”  વિકલ્પ પસાંદ કરિો તેમજ અન્દ્ય કોલેજોએ 

“College” વિકલ્પ પસાંદ કરિો. 

• એક સારે્થ બધા વિદ્યાર્થીઓની હોલ ટીકકટ ડાઉનલોડ કરિા અકહયા ક્લલક કરવુાં (Show માાં All વિકલ્પ પસાંદ કરિો) 
• એક-એક વિદ્યાર્થીઓની હોલ ટીકકટ ડાઉનલોડ કરિા વિદ્યાર્થીઓના નામની સામે ક્લલક કરવુાં 

 

 

ઉપર આપેલ વિન્દ્ટ બટન પર ક્લલક કરતા સામે આપેલ બધા વિકલ્પ 
જોિા મળશે જેમાાં PDF પસાંદ કરીને ડાઉનલોડ કરિાનુાં રહશેે. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



 

•  Statement-3 પ્રિન્ટ કરવા અંગેની માગગદર્શીકા 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રએ ફરજીયાત Center 

વિકલ્પ પસાંદ કરીને આગળ િધિાનુાં રહશેે. 


