
 
 

 
 

માંકઃ પ ર ા/4-અ/ 8603 /2022 તા.10-02-2022 
પ રપ ઃ 15 
 

માન. કુલપિત ીના આદેશાનસુાર ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન આ સ, કોમસ, સાય સ, લો, એ યુકશેન િવ ાશાખાના આચાય ી / ભવનોના અ ય ી / 
મા ય અનુ નાતક કે ોના અ ય ીઓને આથી જણાવવામાં આવે છે કે ગુજરાત યુિનવ સટીની થમ સ ની ઓનલાઈન તથા ઓફલાઈન પરી ાઓની 
સંભિવત તારીખ નીચે મજુબ હેર કરવામાં આવે છે. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ન ધ: ઓનલાઈન પરી ાઓની મોક ટે ટ તા. ૨૫-૦૨-૨૦૨૨ના રોજ લેવામાં આવશે. આ ટે ટ આપવી ફર યાત રહેશે, આ મોક ટે ટ આપી હશે તો જ         
તા. ૨૮-૦૨-૨૦૨૨ થી શ  થનાર ઓનલાઈન પરી ા આપી શકાશે. મોક ટે ટ અને ફાઈનલ ઓનલાઇન અને ઓફલાઈન પરી ાનો િવગતવાર કાય મ હવે પછી 
વેબસાઈટ ઉપર હેર કરવામાં આવશે. 
 
ઓનલાઈન પરી ા આપવા માટ ેમાગદ શકા:   
 

1. ઓનલાઇન પરી ામાં બસેવામાટ ેતમારી પાસ ેનીચ ેઆપલેામાંથી કોઈપણ એક ડવાઇસનો ઉપયોગ કરી શકશો. 

ટ કમૅેરા સાથનેો માટફોન (iOS કરતાં એ ોઇડફોનનો ઉપયોગ કરવો િહતાવહ છે) 

અથવા વેબકેમ સાથેનું લેપટોપ 
અથવા વેબકેમ સાથેનું ડે કટોપ 

2. ઓનલાઈન પરી ા બહુ િવક પી નો (MCQ) આધા રત રહેશે. આપેલા જવાબોના િવક પોમાંથી સાચો િવક પ પસંદ કરવાનો રહેશ.ે 

3. ઓનલાઈન પરી ા વધુમાં વધ ુ૫૦ ગુણની હશે. આ પરી ામાં મેળવેલ ગુણ ઉપરથી માિણત કરીન ે૭૦માંથી ા ત ગુણની ગણતરી કરવામાં આવશે. 

4. ઓનલાઈન પરી ામા ંMCQની સં યા અને કૂલ ગુણ નીચે મુજબ રહેશે. 

નોની 
કૂલ સં યા 

આપવાના થતાં 
જવાબો 

િત ન ગણુ કૂલ ગણુ સમય કલુ સમય 

૫૦ ૫૦ ૦૧ ૫૦ ૦૧  િમનીટ િત ન ૫૦ િમિનટ 

5. ખોટા જવાબ માટે નેગેટીવ મા સ નથી. 

6. ઉમદેવારને યકે નમાટે વધુમાં વધુ ૦૧ િમિનટ ફાળવવામાં આવશે. ૦૧ િમિનટ પછી આપોઆપ ન દેખાતો બંધ થઈ જશે અને ઉમેદવાર એ નનો 

ઉ ર નહ  આપી શકે.સમય પૂણ થયે િવ ાથ એ આપેલ જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 

Sr Course Sem ઓનલાઇન પરી ાની સંભિવત તારીખ  ઓફલાઈન પરી ાની સંભિવત તારીખ 
1 B.A. 1 28th February 2022 15th March 2022 
2 B.Com. 1 28th February 2022 15th March 2022 
3 B.Sc. 1 28th February 2022 15th March 2022 
4 B.B.A. 1 28th February 2022 15th March 2022 
5 B.C.A. 1 28th February 2022 15th March 2022 
6 M.A. 1 28th February 2022 15th March 2022 
7 M.Com. 1 28th February 2022 15th March 2022 
8 B.Ed. 1 28th February 2022 15th March 2022 
9 M.Ed.  1 28th February 2022 15th March 2022 

10 LLB 1 28th February 2022 15th March 2022 
11 Integrated LLB 1 28th February 2022 15th March 2022 



 
 

 
 

7. ઓનલાઈન પરી ાના મહાવરા માટ ેસામા ય ાનના મા  ૧૦ નો ધરાવતી ાયલ ટે ટ www.guexams.com વેબસાઈટ પર login ID: test123 

અને પાસવડ : test123 થી આપી શકાશે. આ ાયલ ટે ટ તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨થી  કોઈપણ સમયે અન ેએકથી વધુ વાર આપી શકાશે.  

8. તદુપરાંત એક મૉકટે ટ લવેામાં આવશે. આ મૉકટે ટ આપવી ફર યાત છે. મૉકટે ટ આપી ન હોય ત ેિવ ાથ  અંિતમ ઓનલાઇન પરી ા આપી શકશ ેનહ . 
જયાર ે ાયલ પરી ાઓ ઓનલાઈન ર શેન થયા બાદ તરુતં શ  થઇ જશ ેઅન ેમૉકટે ટનો િવગતવાર કાય મ હવ ેપછી હેર કરવામાં આવશે. 

અ ય સામા ય સચૂનાઓ 

િવ ાથ  એ પરી ા ચાલુ થવાના ૨૦ િમિનટ પહલેા લૉિગન કરી દવેાનુ ં રહેશે. પરી ા સમયપ કમા ં દશાવેલ િનયત સમયે શ  અન ેપણૂ થશે, મોડા લૉિગન 

થનારને વધારાનો સમય મળશ ેનહ .સમય પૂણ થય ેિવ ાથ એ આપેલ જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 

9. િવ ાથ  ક ે િવ ા થની પા યપુ તક (ટે ટબકુ) કે બહારના કોઈ પણ ોત વારા મેળવેલી કોસ નોટનો ઉપયોગ નહ  કરી શક.ે વધમુા ંઉમદેવારોની તસવીરનુ ં

િસ ટમ વારા રેકો ડગ થાય છે. એ બાબત ઉમદેવારે યાનમાં રાખવાની રહશેે . આથી, પરી ા દરિમયાન પોતાની જ યા ન છોડવા ઉમદેવારોને પ પણે સચૂના 

આપવામાં આવ ેછે. આ કારની કોઈ પણ વત કને તા કાિલક અસરથી ગરેવતન તરીકે રકેોડ કરવામાં આવશ ેઅને પરી ા થિગત કરવામા ંઆવશે. 

10. પરી ા દરિમયાન જો કોઈ પણ ઉમદેવાર કોઈ ફોન કૉલ ક ેઅ ય કોઈ નો ટ ફકશેન રીસીવ /એ સે ટ કરશ ેતો તને ેગરેવત ક ગણવામા ંઆવશ.ે 

11. ફાળવાયેલી સમયમયાદામા ંિવ ાથ એ પરી ા પરૂી કરવાની રહશેે. 

12. ાયલ ટે ટ / મોકટે ટ / ફાયનલ ઓનલાઈન પરી ા સમયે જો મુ કેલી જણાય તો આપના નામ, એનરોલમે ટ નંબર, મોબાઈલ નબંર અને મુ કેલી / િવસંગતતા 

જણાવતો ઇ-મેલ help@guexams.com ઉપર તુરંત મોકલી આપવો અન ે યુિનવ સટી હે પ લાઇન નંબર 9313923565 / 9313923566 / 

9313923567 / 9313923568 / 9313923569 નો સંપક કરવો.  

13. જે ડવાઈસથી ર ેશન કરેલ છે, તેજ ડવાઇસથી પરી ા આપવી જ રી નથી. ર ેશન કરા યા બાદ મુ ા માંક 1 પૈકી કોઈપણ ડવાઇસથી પરી ા આપી 

શકાય. 
 

પ ર ા િનયામક  
િત,      

1. ગુજરાત યુિનવ સટી સંલ ન આ સ, કોમસ, સાય સ, લો, એ યુકશેન િવ ાશાખાના આચાય ી/ભવનોના અ ય ી/મા ય અનુ નાતક કે ોના 
અ ય ીઓ તરફ. 

2. માનનીય કુલપિત ી તથા ઉપકલુપિત ીના અંગત સિચવ ી તરફ. 

3. માનનીય કુલસિચવ ીના અંગત મદદનીશ ી તરફ. 

4. તમામ િવભાગોના વડા ીઓ/અ ય ીઓ તરફ. 

5. ડાયરે ટ ી, રોલવાલા કો યટુર સે ટર તરફ. 

6. પ ર ા િવભાગના તમામ અિધકારી ીઓ/કમચારી ીઓ તરફ. 

7. ઈ ફોમશનસે ટરતરફ. 


