ગુજરાત યુનિવર્સિટી
ઓિલાઈિ પરીક્ષા નવકલ્પ પસંદગી અંગે મહત્વિી સૂચિાઓ
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૨૧ કે ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦થી શરુ થિાર પીજી સેમેસ્ટર ૪ અિે યુજી સેમેસ્ટર ૬િી ઓફલાઈિ પરીક્ષાિા
નવકલ્પમાં ઓિલાઈિ પરીક્ષાઓ આપવા અંગે આ નવકલ્પ માંગવામાં આવે છે .
નવદ્યાથીિે ઓિલાઈિ કે ઓફ્લાઇિ પરીક્ષા આપવા અંગેિો નવકલ્પ પસંદ કરવાિો રહેશે.
ઓિલાઈિ પરીક્ષા બહુ નવકલ્પી પ્રશ્િો (MCQ) આધારરત રહેશે. આપેલા જવાબોિા નવકલ્પોમાંથી ફક્ત એક જ
નવકલ્પ પસંદ કરવાિો રહેશ.ે
નવકલ્પ પસંદગી માટે નવદ્યાથી એ પોતાિો એિરોલમેન્ટ િંબર, મોબાઈલ િંબર તથા ઈ-મેલ દાખલ કરવાિો રહેશે.
િોંધાવેલ ઈ-મેલ તથા મોબાઈલ િંબરિો ઉપયોગ ઓિલાઈિ પરીક્ષા માટે કરવામાં આવશે, તેથી ઈ-મેલ તથા
મોબાઈલ િંબર દાખલ કરવામાં તકેદારી રાખવી.
નવદ્યાથીએ િોંધાવેલા મોબાઈલ ઉપર ઓટીપી આવશે. આ ઓટીપી દાખલ કયાિ બાદ નવદ્યાથી ઓિલાઈિ કે
ઓફલાઈિ પરીક્ષા અંગે નવકલ્પ પસંદગી કરી શકશે.
નવદ્યાથીએ પ્રદર્શિત પોતાિા િામ તથા કોલેજિા િામિી સંપૂર્િ રીતે ચકાસર્ી કરી લેવી. ત્યારબાદ જ નવકલ્પ
પસંદગી આપી શકશે. એકવાર પસંદગી આપ્યા બાદ પસંદગી બદલી શકાશે િહીં. (એક્સટિિલ નવદ્યાથીઓ માટે
કોલેજિું િામ એક્સટિિલ લખાઈિે આવશે)
નવદ્યાથી ઘેર બેઠાં કે પોતાિી પસંદગીિા અન્ય સ્થળેથી ઓિલાઈિ પરીક્ષા આપી શકશે જે િા માટે,
a. નવદ્યાથી ડેસ્કટોપ, લેપટોપ, મોબાઇલ અથવા ટેબ્લેટ પૈકી કોઈપર્ ઉપકરર્ પર પરીક્ષા આપવાિો નવકલ્પ
આપવાિો રહેશ.ે આ ઉપકરર્િું રજીસ્રેશિ કરાવવું જરૂરી છે .
b. ડેસ્કટોપ અથવા લેપટોપ માટે વવંડોઝ ૭ અથવા તેિાથી ઉપરિા વઝિ િ વાળી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ અિે ચાલુ
હાલતમાં હોય તેવા વેબ કેમેરા હોવા જરૂરી છે .
c. મોબાઇલ અથવા ટેબ્લેટ ચાલુ હાલતમાં હોય તેવા ફ્રન્ટ કેમેરાથી સજ્જ હોવા જોઈએ અિે Android 6.0
(માશિમેલો) અથવા તેિાથી ઉપરિા વઝિિવાળી ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ ધરાવતા હોવા જોઈએ. (IOS ચાલશે િહીં)
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તદુપરાંત ગૂગલ ક્રોમ (80 કે તેથી વધુ) બ્રાઉઝર હોવું આવશ્યક છે
d. ઈન્ટરિેટ નસ્પડ માટે બ્રોડબેન્ડિા રકસ્સામાં ઇન્ટરિેટિી નસ્પડ 1mbps હોવી જોઈએ અિે મોબાઇલ િેટવકિિા
રકસ્સામાં 4G િેટવકિ હોવું જરૂરી છે .
e. ચાલુ પરીક્ષામાં ઇન્ટરિેટ કિેનક્ટનવટી ખોરવાઈ િહીં તેિી પૂરતી કાળજી નવદ્યાથીએ રાખવાિી રહેશે.
f. જો નવદ્યાથી પાસે ઉપર જર્ાવ્યા મુજબિી સુનવધા િ હોય તો ઓફલાઇિ પરીક્ષા િો નવકલ્પ પસંદ કરવો
નહતાવહ છે .
આ પસંદગી ૧૬ ઓગસ્ટ ૨૦૨૦ સુધીમાં આપી દેવાિી રહેશે. જે મર્ે આ પસંદગી આપેલ િથી તેમિી
ઓફલાઈિ પરીક્ષા લેવામાં આવશે.
ઓિલાઈિ પરીક્ષાિા મહાવરા માટે અંનતમ પરીક્ષા પહેલાં એક ઓિલાઈિ મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. આ મોક
ટેસ્ટ આપવી ફરનજયાત છે .
નવકલ્પ પસંદગીમાં કોઈ મુશ્કેલી જર્ાય તો આપિા િામ, એિરોલમેન્ટ િંબર, મોબાઈલ િંબર અિે પડતી તકલીફ
જર્ાવતો એક ઈ-મેલ covidexamcenter@gujaratuniversity.ac.in ઉપર મોકલી આપવો.

