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ન.ંપરીક્ષા/૨૩૪૪૭-૨/૨૦૨૧                               તા. ૨૨/૦૫/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર ન.ં : ૦૫/મ-ેજુન ૨૦૨૧ પરીક્ષા 

વિષય : ઓનલાઇન પરીક્ષા આપિા રજીસ્ટ્રેશન ની મુદત લંબાિિા અંગે 

આથી સિ ે લાગતા-િળગતા ઓન ે જણાિિાનુ ં કે બી.એ, બી.કોમ, બી.બી.એ, બી.સી.એ, અન ે બીએસસીની 

સેમેસ્ટ્ટર ૬ તેમજ એમ.એ, એમ.કોમ તથા એમએડ સમેેસ્ટ્ટર ૪ ઉપરાંત બી.એડ સેમેસ્ટ્ટર ૧ અને ૪ની ઓનલાઇન 

પરીક્ષા આપિા ઇચ્છતા વિદ્યાથીઓ કોઈપણ કારણોસર રજીસ્ટ્રેશન કરાિી શક્યા નથી, તેિા વિદ્યાથીઓ માટ ે

રજીસ્ટ્રેશન કરાિિાની તા ૨૫ મે ૨૦૨૧ સુધી લંબાિિામાં આિ ેછે.  

જે વિદ્યાથીઓએ અગાઉ સેમેસ્ટ્ટર-૧ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાિલે છે એમણે ફરીથી રવજસ્ટ્રેશન કરાિિાની જરૂરરયાત 

નથી.  

યુજી સેમેસ્ટ્ટર ૬ અન ેપીજી સેમેસ્ટ્ટર ૪ની પરીક્ષા ઓનલાઈન આપિા ઈચ્છતા વિદ્યાથીઓએ આ રજીસ્ટ્રેશન કરાિિુ ં

ફરજીયાત છે. યુજી સેમેસ્ટ્ટર ૫ કે પીજી સેમેસ્ટ્ટર ૩ની પરીક્ષા ઓનલાઇન આપિા માટે કરાિલે રજીસ્ટ્રેશન માન્ય 

ગણાશે નહીં. આિા વિદ્યાથીઓએ રવજસ્ટ્રેશન કરાિી દેિું. 

માત્ર નિા રજીસ્ટ્ટડડ ક ેઅગાઉ આપી ન હોય તેિા વિદ્યાથીઓ માટ ેમોક અન ેઅંવતમ પરીક્ષા પહેલા ંઓનલાઈન 

પરીક્ષાના મહાિરા માટે તેમજ જે રડિાઈસથી પરીક્ષા આપિાની છે તેના સટેટગં માટ ેસામાન્ય જ્ઞાનના માત્ર ૧૦ 

પ્રશ્નો ધરાિતી રાયલ ટેસ્ટ્ટ  તા ૨૯ ૦૫ ૨૦૨૧ ના રોજ લેિામા ંઆિશે. આ રાયલ ટસે્ટ્ટ વિદ્યાથી રદિસમાં એકથી 

િધુ િખત કોઈપણ સમય ેઆપી શકશે. 

માત્ર નિા રજીસ્ટ્ટડડ કે અગાઉ આપી ન હોય તેિા વિદ્યાથીઓ માટ ેતા ૩૧/૦૫/૨૦૨૧ અન ે૦૧ /૦૬/૨૦૧૨૧ના 

રોજ ૫૦ મીનીટમા ં૫૦ પ્રશ્નો િાળી મૉક ટસે્ટ્ટ લિેામા ંઆિશ.ે આ મૉક ટસે્ટ્ટ આપિી ફરજીયાત છે. મૉક ટસે્ટ્ટ 

આપી ન હોય ત ેવિદ્યાથી અવંતમ ઓનલાઇન પરીક્ષા આપી શકશ ેનહીં. મૉક ટસે્ટ્ટનો વિગતિાર કાયડક્ર્મ આ સાથ ે

સામલે છે. 

મોક ટસે્ટ્ટ અગાઉ વિદ્યાથીન ેતમેના મોબાઈલ અન ેઇ-મલે ઉપર તમેના યઝુર આઈડી અન ેપાસિડડ તમેજ પરીક્ષા 

આપિા અગંનેી વલન્ક મોકલિામા ંઆિશ.ે  

વિદ્યાથીનો એનરોલમેન્ટ નબંર પરીક્ષા માટેનું યુઝર આઈડી છે. અન ેguexams.com પરીક્ષા આપિા માટેની 

વલન્ક છે.  

જો કોઈ વિસંગતતા જણાય તો આપના વિસગંતતા જણાિતો ઇ-મેલ help@guexams.com ઉપર તુરંત 

મોકલી આપિો અને યુવનિર્સડટી હેલ્પ લાઇન નંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સપંકડ કરો. સપંકડ સમય ેઆપનું 

નામ, એનરોલમને્ટ નબંર, મોબાઈલ નબંર અિશ્ય જણાિિા.  

પરીક્ષા માટ ેશભુચે્છા. 

 


