ક્રમાાંક : પરીક્ષા/4-અ/૭૯૧૯/૨૦૨૧

તા: ૧૩/૦૫/૨૦૨૧

પરરપત્ર ક્રમાાંક : ૭૩
વિષય : ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે વિકલ્પ પસાંદગી અાંગે
1. નીચે દર્ાાિેલ ઓફલાઈન પરીક્ષાના બદલે ઓનલાઈન પરીક્ષાઓ આપિા માટે આ વિકલ્પ માાંગિામાાં આિે છે .
પરીક્ષા
સેમેસ્ટર
૬ અને ૧
બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, બીસીએ
બીએડ, એમએ, એમકોમ, એમએડ

૪

બીએડ
૧
2. જો વિદ્યાર્થી ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિા માાંગતા હોય તોજ વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહેર્.ે
3. ઓનલાઇન પરીક્ષામાાં બેસિા માટે તમારી પાસે નીચે આપેલામાાંર્થી કોઈ પણ એક રડિાઇસનો ઉપયોગ કરી
ર્કર્ો.
ફ્રન્ટ કૅમરે ા સાર્થેનો સ્માટાફોન (iOS કરતાાં એન્રોઇડ ફોનનો ઉપયોગ કરિો વહતાિહ છે )
અર્થિા િેબકેમ સાર્થેનાં લેપટોપ
અર્થિા િેબકેમ સાર્થેનાં ડેસ્કટોપ
4. વિદ્યાર્થી https://register.guexams.com ઉપર પોતાનો એનરોલમેન્ટ નાંબરર્થી ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે
વિકલ્પ પસાંદ કરી ર્કર્ે.
5. જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉ બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, બીસીએ અને બીએડ સેમસ્ે ટર ૧ની ઓનલાઈન
પરીક્ષા આપિા વિકલ્પ પસાંદગી કરેલ નર્થી, તેિા વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરી એકિાર ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિા
વિકલ્પ પસાંદગી આપિામાાં આિે છે .
6. જે વિદ્યાર્થીએ અગાઉ ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિા વિકલ્પ પસાંદગી કરેલ છે તેમને ફરીર્થી આ પસાંદગી કરિાની
રહેતી નર્થી.
7. તારીખ ૩૦/૦૪/૨૦૨૧ર્થી લેિાયેલ ઓનલાઈન બીકોમ, બીબીએ અને બીસીએ સેમેસ્ટર ૧ની પરીક્ષામાાં જો
કોઇપણ કારણોસર વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા આપી ર્ક્યા નર્થી તો (ગેરહાજર હર્ે તો જ) તેિા રજીસ્ટડા વિદ્યાર્થીઓ
માત્ર જે -તે પેપરની પરીક્ષા આપી ર્કર્ે.
8. ઓનલાઈન પરીક્ષા બહ વિકલ્પી પ્રશ્નો (MCQ) આધારરત રહેર્.ે આપેલા જિાબોના વિકલ્પોમાાંર્થી સાચો
વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહેર્.ે
9. ઓનલાઈન પરીક્ષા િધમાાં િધ ૫૦ ગણની હર્ે. આ પરીક્ષામાાં મેળિેલ ગણ ઉપરર્થી પ્રમાવણત કરીને ૭૦માાંર્થી
પ્રાપ્ત ગણની ગણતરી કરિામાાં આિર્ે.
10. ઓનલાઈન પરીક્ષામાાં MCQની સાંખ્યા અને કૂલ ગણ નીચે મજબ રહેર્ે.

Page No : 1

પ્રશ્નોની
કૂલ સાંખ્યા

આપિાના
ર્થતાાં જિાબો

પ્રવત પ્રશ્ન
ગણ

કૂલ ગણ

સમય

કલ સમય

૫૦

૫૦

૦૧

૫૦

૦૧ વમનીટ પ્રવત પ્રશ્ન

૫૦ વમવનટ

11. ખોટા જિાબ માટે નેગેટીિ માક્સા નર્થી.
12. ઉમેદિારને પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે િધમાાં િધ ૦૧ વમવનટ ફાળિિામાાં આિર્ે. ૦૧ વમવનટ પછી આપોઆપ પ્રશ્ન
દેખાતો બાંધ ર્થઈ જર્ે અને ઉમેદિાર એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીં આપી ર્કે. સમય પૂણા ર્થયે વિદ્યાર્થીએ આપેલ
જિાબો આપોઆપ સેિ ર્થઈ જાય છે .
13. વિદ્યાર્થી https://register.guexams.com ઉપર પોતાનો એનરોલમેન્ટ નાંબરર્થી ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે
વિકલ્પ પસાંદ કરી ર્કર્ે.
14. ત્યારબાદ ઈ-મેલ અને મોબાઈલ નાંબર માાંગિામાાં આિર્ે. મોબાઈલ ઉપર એક OTP આિર્ે. આ OTP
િેરીફાય કયાા બાદ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે આપની વિગતો દર્ાાિિામાાં આિર્ે.
15. જે માાં ઉમેદિારને તેમનાં નામ, એનરોલમેંટ નાંબર, આપિાની ર્થતી પરીક્ષા જે િી વિગતો દર્ાાિિામાાં આિર્ે.
ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે દર્ાાિેલ આપની વિગતો માટે I Agreeનાં બટન અને સબવમટ વક્લક કરિાનાં રહેર્ે.
આ વિગતોમાાં જો કોઈ વિસાંગતતા જણાય તો આપના નામ, એનરોલમેન્ટ નાંબર, મોબાઈલ નાંબર અને
વિસાંગતતા જણાિતો ઇ-મેલ help@guexams.com ઉપર તરાંત મોકલી આપિો અને યવનિર્સાટી હેલ્પ
લાઇન નાંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સાંપકા કરો.
16. પછી ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે આપની નોંધણી સફળતાપૂિાક ર્થયા હોિાનો એક મેસેજ મોબાઈલ અને ઈ-મેલ
(આપના ઈનબોક્સ ઉપરાાંત જન્ક/સ્પામ મેલ પણ જરૂર ચેક કરિા) ઉપર મોકિામાાં આિર્ે.
17. નોંધાિેલ ઈ-મેલ તર્થા મોબાઈલ નાંબરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે કરિામાાં આિર્ે, તેર્થી ચોકસાઈર્થી
પોતાના જ મોબાઈલ નાંબર તર્થા ઈ-મેલ દાખલ કરિા અાંગે તકેદારી રાખિી. એક ઇ-મેલ અને મોબાઈલ નાંબરનો
ઉપયોગ એક ર્થી િધ વિદ્યાર્થી કરી ર્કર્ે નહીં.
18. એકિાર પસાંદગી આપ્યા બાદ પસાંદગી બદલી ર્કાર્ે નહીં.
19. આ પસાંદગી ૨૧ મે ૨૦૨૧ સધીમાાં આપી દેિાની રહેર્ે. જે મણે આ પસાંદગી આપેલ નર્થી તેમની ઓફલાઈન
પરીક્ષા પરરવસ્ર્થતી સાનકૂળ ર્થયા બાદ લેિામાાં આિર્ે. િતામાન પરરવસ્ર્થવત જોતા ઓનલાઈન પરીક્ષાઓ પૂણા
ર્થયે પરીક્ષાનાં પરરણામ પહેલાં જાહેર કરિામાાં આિર્ે તેર્થી ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિી વહતાિહ છે .
20. ગજરાત યવનિર્સાટીની આ ઓનલાઈન પરીક્ષા અાંગન
ે ો વિગતિાર કાયાક્રમ યવનિર્સાટીની િેબસાઇટ પર હિે
પછી જાહેર કરિામાાં આિર્ે.
21. અાંવતમ પરીક્ષા પહેલાાં ઓનલાઈન પરીક્ષાના મહાિરા માટે સામાન્ય જ્ઞાનના માત્ર ૧૦ પ્રશ્નો ધરાિતી ટ્રાયલ
ટેસ્ટ લેિામાાં આિર્ે. આ ટ્રાયલ ટેસ્ટ વિદ્યાર્થી રદિસ દરમ્યાન એકર્થી િધ િાર કોઈપણ સમયે આપી ર્કર્ે.
22. તદપરાાંત એક મૉક ટેસ્ટ લેિામાાં આિર્ે. આ મૉક ટેસ્ટ આપિી ફરજીયાત છે . મૉક ટેસ્ટ આપી ન હોય તે
વિદ્યાર્થી અાંવતમ ઓનલાઇન પરીક્ષા આપી ર્કર્ે નહીં. ટ્રાયલ અને મૉક ટેસ્ટનો વિગતિાર કાયાક્ર્મ હિે પછી
જાહેર કરિામાાં આિર્ે.
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અન્ય સામાન્ય સૂચનાઓ
વિદ્યાર્થી એ પરીક્ષા ચાલ ર્થિાના ૨૦ વમવનટ પહેલા લૉવગન કરી દેિાનાં રહેર્.ે પરીક્ષા સમયપત્રકમાાં દર્ાાિલ
ે
વનયત સમયે ર્રૂ અને પૂણા ર્થર્ે, મોડા લૉવગન ર્થનારને િધારાનો સમય મળર્ે નહીં. સમય પૂણા ર્થયે વિદ્યાર્થીએ
આપેલ જિાબો આપોઆપ સેિ ર્થઈ જાય છે .
23. વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્ર્થાની પાઠ્યપસ્તક (ટેક્સ્ટબક) કે બહારના કોઈ પણ સ્રોત દ્િારા મેળિેલી કોસા નોટનો ઉપયોગ
નહીં કરી ર્કે. િધમાાં ઉમેદિારોની તસિીરનાં વસસ્ટમ દ્િારા રેકોર્ડિંગ ર્થાય છે . એ બાબત ઉમેદિારે ધ્યાનમાાં
રાખિાની રહેર્.ે આર્થી, પરીક્ષા દરવમયાન પોતાની જગ્યા ન છોડિા ઉમેદિારોને સ્પષ્ટપણે સૂચના આપિામાાં
આિે છે . આ પ્રકારની કોઈ પણ િતાણૂકને તાત્કાવલક અસરર્થી ગેરિતાન તરીકે રેકોડા કરિામાાં આિર્ે અને પરીક્ષા
સ્ર્થવગત કરિામાાં આિર્ે.
24. પરીક્ષા દરવમયાન જો કોઈ પણ ઉમેદિાર કોઈ ફોન કૉલ કે અન્ય કોઈ નોરટરફકેર્ન રીસીિ / એક્સેપ્ટ કરર્ે તો
તેને ગેરિતાણૂક ગણિામાાં આિર્ે.
25. ફાળિાયેલી સમયમયાાદામાાં વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષા પૂરી કરિાની રહેર્ે.
26. અગાઉ મદ્દા ૧૯માાં જણાવ્યા પ્રમાણે િતામાન પરરવસ્ર્થવત જોતા ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિી વહતાિહ છે .
27. ટ્રાયલ ટેસ્ટ/મોક ટેસ્ટ દરમ્યાન જો કોઈ મશ્કેલી જણાય તો આપના નામ, એનરોલમેન્ટ નાંબર, મોબાઈલ નાંબર
અને મશ્કેલી જણાિતો ઇ-મેલ help@guexams.com ઉપર તરાંત મોકલી આપિો અને યવનિર્સાટી હેલ્પ
લાઇન નાંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સાંપકા કરો જે ર્થી મખ્ય ઓનલાઈન પરીક્ષા સરળતાર્થી આપી ર્કાય.
28. જે રડિાઈસર્થી રજીસ્ટ્રેર્ન કરેલ છે , તેજ રડિાઇસર્થી પરીક્ષા આપિી જરૂરી નર્થી. રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવ્યા બાદ મદ્દા
ક્રમાાંક ૩ પૈકી કોઈપણ રડિાઇસર્થી પરીક્ષા આપી ર્કાય.

પરીક્ષા વનયામક
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