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ક્રમાાંક : પરીક્ષા/4-અ/૭૯૦૬/૨૦૨૧ તા: ૦૯-૦૪-૨૦૨૧ 

પરરપત્ર ક્રમાાંક : ૭૦ 

વિષય : બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, બીસીએ અન ેબીએડ સમેસે્ટર ૧ની ઓનલાઈન પરીક્ષા માટ ેવિકલ્પ 

પસાંદગી અાંગ ે

1. બીએ, બીકોમ, બીએસસી, બીબીએ, બીસીએ અને બીએડ સેમેસ્ટર ૧ની ઓફલાઈન પરીક્ષાના બદલ ે

ઓનલાઈન પરીક્ષાઓ આપિા માટ ેઆ વિકલ્પ માાંગિામાાં આિ ેછે. 

2. ઓનલાઈન પરીક્ષા બહુ વિકલ્પી પ્રશ્નો (MCQ) આધારરત રહેશે. આપલેા જિાબોના વિકલ્પોમાાંથી સાચો 

વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહશેે. 

3. ઓનલાઈન પરીક્ષા િધુમાાં િધુ ૫૦ ગુણની હશે. આ પરીક્ષામાાં મેળિલે ગુણ ઉપરથી પ્રમાવણત કરીને ૭૦માાંથી 

પ્રાપ્ત ગુણની ગણતરી કરિામાાં આિશે. 

4. ઓનલાઈન પરીક્ષામાાં MCQની સાંખ્યા અન ેકૂલ ગણુ નીચે મુજબ રહેશે. 

પ્રશ્નોની  

કૂલ સાંખ્યા 

આપિાના 

થતાાં જિાબો 

પ્રવત પ્રશ્ન 

ગુણ 
કૂલ ગુણ સમય કુલ સમય  

૫૦ ૫૦ ૦૧ ૫૦ ૦૧  વમનીટ પ્રવત પ્રશ્ન  ૫૦ વમવનટ 

5. ખોટા જિાબ માટ ેનેગેટીિ માર્કસસ નથી. 

6. ઉમેદિારને પ્રત્યેક પ્રશ્ન માટે િધુમાાં િધુ ૦૧ વમવનટ ફાળિિામાાં આિશે. ૦૧ વમવનટ પછી આપોઆપ પ્રશ્ન 

દેખાતો બાંધ થઈ જશે અન ેઉમેદિાર એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીં આપી શકે. 

7. જો વિદ્યાથી ઓનલાઈન પરીક્ષા આપિા માાંગતા હોય તોજ વિકલ્પ પસાંદ કરિાનો રહશે.ે 

8. વિકલ્પ પસાંદગી માટે વિદ્યાથીએ https://register.guexams.com ઉપર પોતાનો એનરોલમેન્ટ નાંબર 

દાખલ કરિાનો રહેશે.  

9. આ વલન્ક ઉપર ઉમેદિારન ેતેમનુાં નામ, એનરોલમેંટ નાંબર, આપિાની થતી પરીક્ષા જેિી વિગતો દશાસિિામાાં 

આિશે. આ વિગતોમાાં જો કોઈ વિસાંગતતા જણાય તો આપના નામ, એનરોલમને્ટ નાંબર, મોબાઈલ નાંબર 

અને વિસાંગતતા જણાિતો ઇ-મેલ help@guexams.com ઉપર તુરાંત મોકલી આપિો. 

10. ત્યારબાદ ઈ-મેલ અન ેમોબાઈલ નાંબર માાંગિામાાં આિશે. મોબાઈલ ઉપર એક OTP આિશે. આ OTP 

િેરીફાય કયાસ બાદ આપ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટ ેદશાસિલે આપની વિગતો માટે  I Agreeનુાં બટન અન ેસબવમટ 

વર્કલક કરિાનુાં રહેશે. પછી ઓનલાઈન પરીક્ષા માટ ેઆપની નોંધણી  સફળતાપૂિસક થયા હોિાનો એક મેસેજ 

મોબાઈલ અન ેઈ-મેલ (આપના ઈનબોર્કસ ઉપરાાંત જન્ક/સ્પામ મલે પણ જરૂર ચકે કરિા) ઉપર મોકિામાાં 

આિશે. 
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11. નોંધાિેલ ઈ-મેલ તથા મોબાઈલ નાંબરનો ઉપયોગ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટ ેકરિામાાં આિશે, તેથી ચોકસાઈથી  

પોતાના જ મોબાઈલ નાંબર તથા ઈ-મેલ દાખલ કરિા અાંગે તકેદારી રાખિી. એક ઇ-મેલ અને મોબાઈલ નાંબરનો 

ઉપયોગ એક થી િધ ુવિદ્યાથી કરી શકશે નહીં. 

12. એકિાર પસાંદગી આપ્યા બાદ પસાંદગી બદલી શકાશ ેનહીં. 

13. આ પસાંદગી ૧૭ એવપ્રલ ૨૦૨૧ સુધીમાાં આપી દિેાની રહેશે. જેમણે આ પસાંદગી આપેલ નથી તેમની 

ઓફલાઈન પરીક્ષા લેિામાાં આિશે. 

14. ગુજરાત યુવનિર્સસટીની આ ઓનલાઈન પરીક્ષા અાંગનેો વિગતિાર કાયસક્રમ યુવનિર્સસટીની િબેસાઇટ પર હિે 

પછી જાહેર કરિામાાં આિશે. 

15. અાંવતમ પરીક્ષા પહલેાાં ઓનલાઈન પરીક્ષાના મહાિરા માટે સામાન્ય જ્ઞાનના માત્ર ૧૦ પ્રશ્નો ધરાિતી ટ્રાયલ 

ટેસ્ટ તા ૨૧/૦૪/૨૦૨૧ અને ૨૨/૦૪/૨૦૨૧ના રોજ લિેામાાં આિશે. આ ટ્રાયલ ટેસ્ટ વિદ્યાથી રદિસ 

દરમ્યાન એકથી િધ ુિાર કોઈપણ સમય ેઆપી શકશે. 

16. તા ૨૮/૦૪/૨૦૧૨૧ના રોજ મૉક ટસે્ટ લિેામાાં આિશ.ે આ મૉક ટસે્ટ આપિી ફરજીયાત છે. મૉક ટસે્ટ આપી 

ન હોય ત ેવિદ્યાથી અાંવતમ ઓનલાઇન પરીક્ષા આપી શકશ ેનહીં. મૉક ટસે્ટનો વિગતિાર કાયસક્ર્મ આ સાથ ે

સામલે છે. 
 

અન્ય સામાન્ય સચૂનાઓ 

17. વિદ્યાથી એ પરીક્ષા ચાલ ુથિાના ૧૦ વમવનટ પહલેા લૉવગન કરી દિેાનુાં રહશે.ે પરીક્ષા સમયપત્રકમાાં દશાસિલે 

વનયત સમય ેશરૂ અન ેપણૂસ થશ,ે મોડા લૉવગન થનારન ેિધારાનો સમય મળશ ેનહીં. 

18. વિદ્યાથી ક ેવિદ્યાર્થસની પાઠ્યપસુ્તક (ટરે્કસ્ટબકુ) ક ેબહારના કોઈ પણ સ્રોત દ્િારા મળેિલેી કોસસ નોટનો ઉપયોગ 

નહીં કરી શક.ે િધમુાાં ઉમદેિારોની તસિીરનુાં વસસ્ટમ દ્િારા રકેોર્ડિંગ થાય છે. એ બાબત ઉમદેિાર ેધ્યાનમાાં 

રાખિાની રહશે.ે આથી, પરીક્ષા દરવમયાન પોતાની જગ્યા ન છોડિા ઉમદેિારોન ેસ્પષ્ટપણ ેસચૂના આપિામાાં 

આિ ેછે. આ પ્રકારની કોઈ પણ િતસણૂકન ેતાત્કાવલક અસરથી ગરેિતસન તરીક ેરકેોડસ કરિામાાં આિશ ેઅન ેપરીક્ષા 

સ્થવગત કરિામાાં આિશ.ે 

19. પરીક્ષા દરવમયાન જો કોઈ પણ ઉમદેિાર કોઈ ફોન કૉલ ક ેઅન્ય કોઈ નોરટરફકશેન રીસીિ / એર્કસપે્ટ કરશ ેતો 

તને ેગરેિતસણૂક ગણિામાાં આિશ.ે 

20. ફાળિાયલેી સમયમયાસદામાાં વિદ્યાથીએ પરીક્ષા પરૂી કરિાની રહશેે. 

 

 પરીક્ષા વનયામક 


