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માંક : પરી ા/4-અ/૮૫૬૫/૨૦૨૨ તા: ૦૧/૦૨/૨૦૨૨ 
પ રપ  માકં : ૧૨ (Revised on 05-02-2022) 

િવષય : મા  ઓનલાઈન પરી ા માટ ે િવક પ પસદંગી અગંે (પરી ા ફોમ કોલજે/ભવનમાં અલગથી ભરવાના 
રહેશ)ે  

1. નીચે દશાવેલ ઓફલાઈન પરી ાના બદલે ઓનલાઈન પરી ા આપવા માટ ેઆ િવક પ માગંવામા ંઆવ ેછે. 

પરી ા સેમે ટર 
ર શેન શ  
થવાની તારીખ 

ર શેન પણૂ 
થવાની તારીખ 

બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, 

બીસીએ, ઇિ ટ ેટડે લો, બીએડ, એમએડ 
૧ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨ ૧૦-૦૨-૨૦૨૨ 

એલએલબી, એમએ, એમકોમ. એમએસસી ૧ ૦૨-૦૨-૨૦૨૨ ૧૦-૦૨-૨૦૨૨ 

2. જો િવ ાથ  ઓનલાઈન પરી ા આપવા માગંતા હોય તો અન ેતો જ ર શેન કરવાનુ ંરહશે.ે 

3. આ ર શેન મા  ઓનલાઈન પરી ા આપવા માટ ેજ છે, પરી ાના ફોમ તથા ફી ભરવા અગં ેિવ ાથ એ 

પોતાની કોલજે / ભવનનો સપંક કરવાનો રહશે.ે પરી ા ફોમ ભરાયલે હશ ેતો જ પરી ા આપવા મળશે. 
ર શેન સમય ેઆપના િવષયમા ંભૂલ જણાય તો પરી ા ફોમ ભરવા સમય ેકોલજેનો સપંક કરીન ેસુધારો 
કરી શકાશ.ે  

4. ઓનલાઇન પરી ામા ં બસેવામાટે તમારી પાસે નીચ ે આપલેામાથંી કોઈપણ એક ડવાઇસનો ઉપયોગ કરી 

શકશો. 

ટ કમૅરેા સાથનેો માટફોન (iOS કરતા ંએ ોઇડફોનનો ઉપયોગ કરવો િહતાવહ છે) 

અથવા વેબકેમ સાથેનું લેપટોપ 
અથવા વેબકેમ સાથેનું ડે કટોપ 

5. ઓનલાઈન પરી ા બહુ િવક પી નો (MCQ) આધા રત રહેશ.ે આપેલા જવાબોના િવક પોમાંથી સાચો 

િવક પ પસંદ કરવાનો રહેશ.ે 
6. ઓનલાઈન પરી ા વધુમા ં વધુ ૫૦ ગુણની હશ.ે આ પરી ામા ં મળેવલે ગણુ ઉપરથી માિણત કરીને 

૭૦માંથી ા ત ગુણની ગણતરી કરવામા ંઆવશે. 

7. ઓનલાઈન પરી ામાં MCQની સં યા અન ેકલૂ ગુણ નીચે મજુબ રહેશે. 

નોની 
કૂલ સં યા 

આપવાના 
થતાં જવાબો 

િત ન 
ગુણ 

કૂલ ગુણ સમય કુલ સમય  

૫૦ ૫૦ ૦૧ ૫૦ ૦૧  િમનીટ િત ન  ૫૦ િમિનટ 
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8. ખોટા જવાબ માટે નેગેટીવ મા સ નથી. 

9. ઉમેદવારન ે યેક નમાટ ેવધુમાં વધુ ૦૧ િમિનટ ફાળવવામા ંઆવશે. ૦૧ િમિનટ પછી આપોઆપ ન 

દેખાતો બંધ થઈ જશે અન ેઉમેદવાર એ નનો ઉ ર નહ  આપી શક.ેસમય પૂણ થય ે િવ ાથ એ આપલે 

જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 

10. િવ ાથ  https://register.guexams.com ઉપર પોતાનો એનરોલમે ટ નંબરથી ઓનલાઈન પરી ા 

માટે િવક પ પસંદ કરી શકશ.ે 

11. યારબાદ ઈ-મલે અને મોબાઈલ નંબર માગંવામા ંઆવશે. મોબાઈલ ઉપર એક OTP આવશ.ે આ OTP 

વેરીફાય કયા બાદ ઓનલાઈન પરી ા માટ ેઆપની િવગતો દશાવવામા ંઆવશ.ે 

12. જેમાં ઉમેદવારને તમેનું નામ, એનરોલમટ નંબર, આપવાની થતી પરી ા જેવી િવગતો દશાવવામા ંઆવશ.ે 

ઓનલાઈન પરી ા માટ ેદશાવેલ આપની િવગતો માટે I Agree નુ ંબટન અન ેસબિમટ િ લક કરવાનુ ંરહશેે. 

આ િવગતોમાં જો કોઈ િવસંગતતા જણાય તો આપના નામ, એનરોલમે ટ નબંર, મોબાઈલ નબંર અને 

િવસંગતતા જણાવતો ઇ-મલે help@guexams.com ઉપર તરુંત મોકલી આપવો અને યુિનવ સટી હે પ 

લાઇન નબંર 9313923565 / 9313923566 / 9313923567 / 9313923568 / 

9313923569 નો સંપક કરો. 

13. પછી ઓનલાઈન પરી ા માટે આપની ન ધણી  સફળતાપૂવક થયા હોવાનો એક મેસેજ મોબાઈલ અન ેઈ-
મેલ (આપના ઈનબો સ ઉપરાંત જ ક/ પામ મલે પણ જ ર ચકે કરવા) ઉપર મોકલવામાં આવશ.ે 

14. ન ધાવેલ ઈ-મેલ તથા મોબાઈલ નબંરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન પરી ા માટે કરવામાં આવશે, તેથી ચોકસાઈથી 
પોતાના જ મોબાઈલ નબંર તથા ઈ-મેલ દાખલ કરવા અંગ ે ખાસ તકેદારી રાખવી. એક ઇ-મલે અન ે
મોબાઈલ નબંરનો ઉપયોગ એક થી વધ ુિવ ાથ  કરી શકશ ેનહ . 

15. એકવાર ઓનલાઈન પરી ા અગં ેર શેન કાય બાદ પસંદગી બદલી શકાશ ેનહ . 
16. આ પસંદગી ઉ ત કોઠામા ં દશાવેલ તારીખ સુધીમા ંઆપી દેવાની રહેશે. જેમણે આ પસંદગી આપલે નથી 

તમેની ઓફલાઈન પરી ા લેવામાં આવશે.  
17. ગુજરાત યુિનવ સટીની આ ઓનલાઈન પરી ા અંગેનો િવગતવાર કાય મ યુિનવ સટીની વેબસાઇટ પર હવે 

પછી હેર કરવામાં આવશે. 
18. ઓનલાઈન પરી ાના મહાવરા માટે સામા ય ાનના મા  ૧૦ નો ધરાવતી ાયલ ટે ટ 

www.guexams.com વેબસાઈટ પર login ID: test123 અન ે પાસવડ : test123 થી આપી 

શકાશે. આ ાયલ ટે ટ તા.૦૨-૦૨-૨૦૨૨થી  કોઈપણ સમયે અન ેએકથી વધ ુવાર આપી શકાશે.  
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19. તદપુરાતં એક મૉકટે ટ લવેામા ં આવશ.ે આ મૉકટે ટ આપવી ફર યાત છે. મૉકટે ટ આપી ન હોય ત ે
િવ ાથ  અંિતમ ઓનલાઇન પરી ા આપી શકશે નહ . જયાર ે ાયલ પરી ાઓ ઓનલાઈન ર શેન થયા 
બાદ તરુતં શ  થઇ જશ ેઅન ેમૉકટે ટનો િવગતવાર કાય મ હવ ેપછી હરે કરવામા ંઆવશ.ે 

અ ય સામા ય સચૂનાઓ 
િવ ાથ  એ પરી ા ચાલ ુથવાના ૨૦ િમિનટ પહલેા લૉિગન કરી દેવાનુ ંરહશે.ે પરી ા સમયપ કમાં દશાવલે 

િનયત સમયે શ  અન ેપણૂ થશ,ે મોડા લૉિગન થનારન ેવધારાનો સમય મળશ ેનહ .સમય પૂણ થયે િવ ાથ એ 

આપેલ જવાબો આપોઆપ સેવ થઈ ય છે. 

20. િવ ાથ  ક ે િવ ા થની પા યપુ તક (ટે ટબકુ) ક ે બહારના કોઈ પણ ોત વારા મળેવલેી કોસ નોટનો 

ઉપયોગ નહ  કરી શક.ે વધુમા ંઉમેદવારોની તસવીરનુ ં િસ ટમ વારા રકેો ડગ થાય છે. એ બાબત ઉમદેવાર ે

યાનમા ંરાખવાની રહશે.ે આથી, પરી ા દરિમયાન પોતાની જ યા ન છોડવા ઉમદેવારોને પ પણ ેસચૂના 

આપવામા ં આવ ે છે. આ કારની કોઈ પણ વત કન ે તા કાિલક અસરથી ગરેવતન તરીક ે રકેોડ કરવામા ં

આવશ ેઅન ેપરી ા થિગત કરવામા ંઆવશે. 

21. પરી ા દરિમયાન જો કોઈ પણ ઉમેદવાર કોઈ ફોન કૉલ ક ેઅ ય કોઈ નો ટ ફકશેન રીસીવ /એ સે ટ કરશ ેતો 

તને ેગરેવત ક ગણવામા ંઆવશે. 

22. ફાળવાયલેી સમયમયાદામા ંિવ ાથ એ પરી ા પરૂી કરવાની રહેશ.ે 

23. ાયલ ટે ટ / મોકટે ટ દર યાન જો કોઈ મુ કલેી જણાય તો આપના નામ, એનરોલમે ટ નબંર, મોબાઈલ 

નંબર અન ે મુ કેલી જણાવતો ઇ-મલે help@guexams.com ઉપર તરંુત મોકલી આપવો અને 

યુિનવ સટી હે પ લાઇન નબંર 9313923565 / 9313923566 / 9313923567 / 9313923568 

/ 9313923569 નો સંપક કરો જેથી મુ ય ઓનલાઈન પરી ા સરળતાથી આપી શકાય. 

24. જે ડવાઈસથી ર ેશન કરેલ છે, તજે ડવાઇસથી પરી ા આપવી જ રી નથી. ર ેશન કરા યા બાદ 

મુ ા માંક 4 પૈકી કોઈપણ ડવાઇસથી પરી ા આપી શકાય. 

 પરી ા િનયામક 


