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ન.ંપરીક્ષા/૨૩૪૪૭/૨૦૨૧                               તા. ૦૨/૦૨/૨૦૨૧ 

પરરપત્ર ન.ં : ૦૫ 

વિષય : ઓનલાઈન પરીક્ષાની માર્ગદર્શગકા તથા સચૂનાઓ બાબત. 

પરીક્ષા પહલેાનંી તયૈારી 

નીચે દશાગિેલ બાબતો આિશ્યક છે 

1. આપન ં સાચ ં ઈ-મેલ આઇડી અને મોબાઈલ નંબર ર્ જરાત ય વનિર્સગટી િબેસાઇટ પર નોંધાયલે હોિા જોઈએ. 

તમે તમારા ઈ-મેલનો ઉપયોર્ કરી શકો છો ક ેનહીં, તે ચકાસી લો. 

પરીક્ષાના થોડા રદિસ પહેલાં તમને તમારા નોંધાયલેા મોબાઈલ/ઈ-મેલ પર પરીક્ષાની વિર્તો મળશ,ે જેમા ં

પરીક્ષાની લલંક, ય ઝર આઇડી અન ેપાસિડગ હશે. જો તમને પરીક્ષાની વિર્તો વનધાગરરત સમયમયાગદામા ંન મળી 

હોય તો મદદ માટે ય વનિર્સગટી હેલ્પ લાઇન નબંરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સંપકગ કરો. 

2. ઓનલાઇન પરીક્ષામાં બસેિા માટ ેતમારી પાસ ેનીચ ેઆપેલામાથંી કોઈ પણ એક રડિાઇસનો ઉપયોર્ કરી શકશો. 

ફ્રન્ટ કૅમેરા સાથેનો સ્માટગફોન (એન્રોઇડ ફોનનો ઉપયોર્ કરિો વહતાિહ છે) 

િેબકેમ સાથેન  ંલપેટોપ 

િેબકેમ સાથેન  ંડસે્કટોપ 

અર્ત્યન  ં : તમે જે ઉપકરણથી પરીક્ષા આપિાના છો તે તમારા લેપટોપ/ડેસ્કટોપ/એન્રોઇડ ફોનનો ફ્રન્ટ 

કૅમેરા/િેબકેમ ફરવજયાતપણે યોગ્ય રીતે કામ કરતા, ચાલ  હાલતમા ંહોિો જોઈએ. 

ઇન્ટરનેટની કનેવટટવિટી ઓછામા ંઓછી 512 KBPS ક ેતેથી િધ ની હોિી જોઈએ. https://www.speedtest.net/ 

- આ લલંક પરથી તમે તમારા ઇન્ટરનેટની સ્પીડ જાણી શકશો. 

3. તમારા રડિાઇસમા ંર્ ર્લ ક્રોમ બ્રાઉઝરન  ંલેટસે્ટ િઝગન પહલેેથી ઇન્સ્ટોલ થયેલ  ંહોિ ં જોઈએ. 

• એન્રોઇડ ય ઝસગ ર્ ર્લ પ્લે સ્ટોરમાંથી ક્રોમન  ંલેટસે્ટ િઝગન ઇન્સ્ટોલ કરી શકશે. 

• વિન્ડોઝ લેપટોપ/ડેસ્કટોપ ય ઝસગ https://www.google.com/intl/en_in/chrome/ લલંક પરથી ક્રોમ ડાઉનલોડ 

કરી શકશે. 

https://www.speedtest.net/
https://www.google.com/intl/en_in/chrome/
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• iOs રડિાઇસમાં ખામીઓ સજાગતી હોિાથી વિદ્યાથીઓ માત્ર એન્રોઇડ રડિાઇસનો જ ઉપયોર્ કરે, તેિ ં અમે 

સૂચન કરીએ છીએ. 

4. ર્ ર્લ ક્રોમ સેટટરં્ :- તમાર ેર્ ર્લ ક્રોમને કૅમેરા અન ેમાઇક્રોફોનનો ઉપયોર્ કરિાની પરિાનર્ી આપિી પડશે. આ 

ફરવજયાત છે અને તે વિના તમે ઓનલાઇન પરીક્ષા આપી નહીં શકો. 

સ્માટગ ફોનના ય ઝસગ માટ ે– Settingમા ંજઈન ેGo To Applications > Google Chrome > Permissions > 

Allow permission for Camera & Microphone. 

લેપટોપ/ડસે્કટોપના ય ઝસે ક્રોમ બ્રાઉઝરન ેપોપ-અપ વિન્ડોઝ પર કૅમેરા અન ેમાઇક્રોફોનનો ઉપયોર્ કરિા માટ ે

પરિાનર્ી આપિી પડશે. 

જો લેપટોપ/ડેસ્કટોપનો ઉપયોર્ કરતાં હોિ તો તમારો કૅમેરા ચાલ  હોિો જોઈએ. બ્રાઉઝર માટ ેનીચે આપેલ  ં

સેટટંર્ ચકાસો. 

Settings > Privacy and Security > Site Settings > Permissions > Camera. Check that permission 

for camera granted for the site guexams.com 

guexams.com સાઇટ માટે કેમેરાની પરિાનર્ી આપિામાં આિેલી છે કે નહીં તે ચકાસો. 

તમારા િેબકૅમ/ફ્રન્ટ કૅમેરા ચકાસો 

• ટ્રાયલ ટેસ્ટ દરવમયાન તમારો િબે કૅમેરા ચકાસો. 

• અર્ત્યન  ં: પરીક્ષા માટ ેઉમેદિાર જે રૂમમાં બસેિાનો હોય તે રૂમમાં પરૂતી લાઇટ છે કે નહીં, તે ચકાસો. 

5. પરીક્ષામાં રૂકાિટ ક ેવિક્ષેપ ટાળિા માટે એવપ્લકેશનના નોરટરફકેશન અને બ્રાઉઝર પોપ-અપને ટનગ ઑફ કરી દો. 

• સ્માટગફોન ય ઝસગ માટ ે - settings – Applications - Select the App > Notifications > Turn off all 

notifications. 

• પરીક્ષામાં તમને ખલેલ પહોંચાડે તેિી િોટ્સઅપ, ફસેબ ક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, ટેવલગ્રામ અને એિી અન્ય 

એવપ્લકેશનનાં નોરટરફકેશન ટનગ ઑફ કરી દો. 

• પરીક્ષાના સમય દરવમયાન તમને ફોન ન કરિા પરરિારના સભ્યો અન ેવમત્રોન ેજાણ કરી દો. 
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• નોરટરફકેશન અન ેઇનકલમંર્ કૉલની િૉર્નિંર્ એલટ્સગ તરીક ેનોંધ લેિાશે અન ેપરીક્ષામાંથી તમન ેબાકાત પણ 

થઈ શકો છો, એ યાદ રાખો. 

પરીક્ષાના રદિસની તયૈારી :- 

પરીક્ષા પહલેાં પાળિાની સૂચનાઓ :- 

પરીક્ષા સમયની ૧૫ વમવનટ પહેલા ંતમારં રડિાઇસ તૈયાર કરીને શાંવતિાળી જગ્યાએ બસેી જિ ં. 

• તમારે એકલા જ બસેિાન ં છે. તમને ખલલે પહોંચાડી શકે તેિા ટીિી, રેરડયો કે અન્ય કોઈ સાઉન્ડ વસસ્ટમ બધં 

કરી દો. 

• તમારં રડિાઇસ સપંૂણગપણ ેચાજગ થયેલ  ંહોય, તે ચકાસી લો અને પરીક્ષા દરવમયાન તમારા રડિાઇસની બટેરી 

ડાઉન થાય તો ચાજગ કરિા માટે પાિર બેક-અપ/ પાિર બૅન્ક/ચાર્જિંર્ સ વિધા તૈયાર રાખો. પરીક્ષામાં બસેો 

ત્યાર ેતમારા રડિાઇસમા ંપરૂતો ડેટા (60 વમવનટની પરીક્ષા માટ ેઅંદાજે 500 MB ડેટા) આિી શક,ે તેિી વ્યિસ્થા 

પણ ચકાસી લો. 

• તમારં કમ્પપ્ય ટર, લેપટોપ કે સ્માટગ ફોન (પરીક્ષા માટ ેઉપયોર્માં લેિાના હોિ તે) સારી રીત ેકામ કરી શકે છે ક ે

નહીં, તે ચકાસી લો. 

• (યાદ રાખો, તમારી વસસ્ટમ સાથે જોડાયલેા િબે કમેૅરા કે માઇક્રોફન કામ નહીં કરી શકતાં હોય અને તેના 

ઉપયોર્ની મંજૂરી નહીં મળી હોય તો તમે પરીક્ષા આપી નહીં શકો.) 

• તમારો સ્માટગ ફોન સાઇલન્ટ મોડ પર રાખો અને એવપ્લકેશનનાં નોરટરફકેશન બંધ કરી દો. 

• લેપટોપ કે ડેસ્કટોપનો ઉપયોર્ કરનારા ઉમેદિારોન ે વિનંવત કરિામા ંઆિ ેછે ક ેપરીક્ષા દરવમયાન ખલેલ ન 

પહોંચ,ે તે માટ ેએવન્ટિાઇરસ અપડેટ્સ/વિન્ડોઝ અપડટે્સ રડસેબલ કરી દો. 

તમે તૈયાર થઈ જાઓ, ત્યાર પછી લોર્-ઇન કરિા તથા સફળતાપૂિગક પરીક્ષામાં બસેિા માટે નીચ ેઆપેલાં સ્ટેપન ે

અન સરો. 
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સ્ટપે 1 : તમારો નોંધાયલેો ઈ-મેલ ખોલો અન ેતમારા ંસંસ્થાન તરફથી આિલેો મેલ ખોલો. 

એટઝામ પજેમાં લોર્-ઇન થિા માટે એટઝામ પેજની લલંક પર વટલક કરો. 

લલંક ખોલિામાં જો કોઈ સમસ્યા સજાગય તો આ પ્રમાણે કરો - એટઝામ પેજની લલંક પર રાઇટ વટલક કરો > લલંક કૉપી 

કરિાનો વિકલ્પ પસંદ કરો > પછી ક્રોમ બ્રાઉઝર ખોલો > અન ેત્યાં લલંક પેસ્ટ કરો. 

સ્ટપે-2 : લલંક ખોલશો ત્યાર પછી તમારા ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં એટઝામ લોર્-ઇન પેજ ખૂલશ.ે તમને મેલમાં મળ્યા હશે, 

તે ય ઝર આઇડી અને પાસિડગની મદદથી લોર્ઇન કરો. પરીક્ષા સમયની ૧૦ વમવનટ પહેલા ંઆ પ્રરક્રયા પૂરી કરિી 

વહતાિહ છે. 

સ્ટપે-3 : તમને તમારા ફોટા કેપ્ચર કરિા માટે કહેિામાં આિશે, જેના પર તમારે તમારા ચહેરાના 3 ફોટા તમારા 

ઉપકરણના યોગ્ય રીત ેવસ્થત ફ્રન્ટ કેમેરાથી લિેાની રહશેે. 

સ્ટપે-4 : સફળતાપિૂગક 3 ફોટો પાડી લો અન ેપરીક્ષા વનવચચત સમય ેશરૂ થશ ેઅને તમે પ્રચનોના ઉત્તર આપિાન  ંશરૂ 

કરશો. 

પરીક્ષા દરવમયાન પાળિાના ંસચૂનો :- 

1. પરીક્ષા ચાલ  હોય ત્યાર ે વિદ્યાથીઓએ સ્ક્રીન બદલિો નહીં ક ેએટઝામ પજે દૂર કરિ  ંનહીં ક ેઅન્ય કોઈ એવપ્લકેશન 

ખોલિી નહીં. આમ કરિાથી વિદ્યાથીને પરીક્ષામાંથી બાકાત રાખિામાં આિશે અને ફરીથી પરીક્ષા આપિા દિેામાં નહીં 

આિ.ે 

2. બ્રાઉઝર વિન્ડો વમવનમાઇઝ કરિાથી પણ પરીક્ષામાથંી બાકાત કરી દેિાશે. 

3. કનેવટટવિટીની સમસ્યાને કારણે જો પરીક્ષા અટકી જાય તો તમને લોર્-ઇનની મળેલી વિર્તો નાખીન ેતાત્કાવલક રી 

લોર્-ઇન થિાન  ંરહેશે. 

4. ઉમેદિાર ેજયાથંી અધૂર ંહશે ત્યાથંી પરીક્ષા શરૂ કરિાની રહેશે. પરીક્ષાનો સમય અને અર્ાઉ આપેલા ઉત્તરો વસસ્ટમમા ં

આપોઆપ સિે થયલેા હોય છે. 
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5. એકસમાન લોર્-ઇન આઇડીમાંથી એકથી િધ  લોર્-ઇન િજયગ છે. જો તમે પહેલથેી જ લોર્-ઇન થઈ ર્યા હોય તો 

બીજા રડિાઇસમાં લોર્-ઇન કરિાનો પ્રયત્ન ન કરશો. 

અન્ય મહત્ત્િની સચૂનાઓ 

1. ર્ જરાત ય વનિર્સગટીની આર્ામી લેિાનાર ઓનલાઈન પરીક્ષા અંર્ેનો વિર્તિાર કાયગક્રમ ય વનિર્સગટીની િેબસાઇટ 

પર હિે પછી જાહેર કરિામાં આિશે. 

2. તા. ૫/૨/૨૦૨૧ અન ે૬/૨/૨૦૨૧ના રોજ વિદ્યાથીન ેતમેના મોબાઈલ અન ેઇ-મલે ઉપર તમેના ય ઝર આઈડી 

અન ેપાસિડગ તમેજ પરીક્ષા આપિા અરં્નેી વલન્ક મોકલિામા ંઆિશ.ે  

3. આ વલન્ક ઉપર ઉમેદિારન ેતેમન ં નામ, સીટ નબંર, એનરોલમેંટ નંબર, ફોટોગ્રાફ, આપિાની થતી પરીક્ષા જેિી 

વિર્તો દશાગિિામાં આિશે. આ વિર્તોમાં જો કોઈ વિસંર્તતા જણાય તો આપના નામ, એનરોલમને્ટ નબંર, 

મોબાઈલ નબંર અન ેવિસરં્તતા જણાિતો ઇ-મેલ guexam2021@gmail.com ઉપર ત રંત મોકલી 

આપિો અન ેય વનિર્સગટી હલે્પ લાઇન નંબરનો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) સંપકગ કરો. 

4. અંવતમ પરીક્ષા પહલેાં ઓનલાઈન પરીક્ષાના મહાિરા માટે સામાન્ય જ્ઞાનના માત્ર ૧૦ પ્રચનો ધરાિતી ટ્રાયલ ટસે્ટ 

તા ૮/૨/૨૦૨૧ અન ે૯/૨/૨૦૨૧ના રોજ લિેામા ંઆિશે. આ ટ્રાયલ ટેસ્ટ વિદ્યાથી રદિસ દરમ્પયાન એકથી િધ  

િાર કોઈપણ સમય ેઆપી શકશે. 

5. તા ૧૧/૨/૨૦૧૨૧ના રોજ મૉક ટસે્ટ લિેામા ંઆિશ.ે આ મૉક ટસે્ટ આપિી ફરજીયાત છે. મૉક ટસે્ટ આપી ન 

હોય ત ેવિદ્યાથી અવંતમ ઓનલાઇન પરીક્ષા આપી શકશ ેનહીં. મૉક ટસે્ટનો વિર્તિાર કાયગક્ર્મ આ સાથ ેસામલે છે 

6. ઓનલાઈન પરીક્ષા બહ  વિકલ્પી પ્રચનો (MCQ) આધારરત રહેશે. આપલેા જિાબોના વિકલ્પોમાંથી ફટત એક જ 

વિકલ્પ સાચો હશ.ે  

7. ઓનલાઈન પરીક્ષા િધ મા ંિધ  ૫૦ ર્ ણની હશ.ે આ પરીક્ષામાં મેળિેલ ર્ ણ ઉપરથી પ્રમાવણત કરીને ૭૦માંથી 

પ્રાપ્ત ર્ ણની ર્ણતરી કરિામાં આિશે. 

8. ઓનલાઈન પરીક્ષામાં MCQની સખં્યા અન ેકૂલ ર્ ણ નીચે મ જબ રહેશે. 

પ્રચનોની  

કૂલ સંખ્યા 

આપિાના 

થતાં જિાબો 

પ્રવત પ્રચન 

ર્ ણ 
કૂલ ર્ ણ સમય ક લ સમય  

૫૦ ૫૦ ૦૧ ૫૦ ૦૧  વમનીટ પ્રવત પ્રચન  ૫૦ વમવનટ 

ઉમેદિારને પ્રત્યેક પ્રચન માટે િધ માં િધ  ૦૧ વમવનટ ફાળિિામાં આિશે. ૦૧ વમવનટ પછી આપોઆપ પ્રચન 

દેખાતો બંધ થઈ જશે અન ેઉમેદિાર એ પ્રચનનો ઉત્તર નહીં આપી શકે. 
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વિદ્યાથી એ પરીક્ષા ચાલ  થિાના ૧૦ વમવનટ પહેલા લૉવર્ન કરી દિેાન ં રહેશે. પરીક્ષા સમયપત્રકમા ંદશાગિલે વનયત 

સમય ેશરૂ અન ેપણૂગ થશે, મોડા લૉવર્ન થનારન ેિધારાનો સમય મળશ ેનહીં. 

9. વિદ્યાથી કે વિદ્યાર્થગની પાઠ્યપ સ્તક (ટેટસ્ટબ ક) કે બહારના કોઈ પણ સ્રોત દ્િારા મેળિલેી કોસગ નોટનો ઉપયોર્ 

નહીં કરી શકે. 

10. ઉમેદિારોની તસિીરન ં વસસ્ટમ દ્િારા રેકોર્ડિંર્ થાય છે. એ બાબત ઉમેદિારે ધ્યાનમાં રાખિાની રહેશે. આથી, 

પરીક્ષા દરવમયાન પોતાની જગ્યા ન છોડિા ઉમેદિારોને સ્પષ્ટપણ ેસૂચના આપિામાં આિે છે. આ પ્રકારની કોઈ 

પણ િતગણૂકન ેતાત્કાવલક અસરથી ર્રેિતગન તરીક ેરેકોડગ કરિામાં આિશે અને પરીક્ષા સ્થવર્ત કરિામાં આિશે. 

11. પરીક્ષા દરવમયાન જો કોઈ પણ ઉમેદિાર કોઈ ફોન કૉલ ક ેઅન્ય કોઈ નોરટરફકેશન રીસીિ / એટસેપ્ટ કરશે તો તેન ે

ર્ેરિતગણૂક ર્ણિામા ંઆિશે. 

12. ફાળિાયેલી સમયમયાગદામા ંવિદ્યાથીએ પરીક્ષા પૂરી કરિાની રહેશે. 

13. પરીક્ષા સમયની છેલ્લી ૫ વમવનટ બાકી હશે ત્યાર ેવસસ્ટમ ચેતિણી આપશે. 

14. પરીક્ષા દરવમયાન બાથરૂમ જિા માટ ેકે નાસ્તો કરિા માટે બ્રેક નહીં મળે. 

15. કોઈ સમસ્યા સજાગય કે મ શ્કેલી આિે તો મદદ માટ ેતો (૦૭૯-૨૬૩૦૮૫૬૫) પર સપંકગ કરો. 

16. પરીક્ષાની તારીખ ૧૩/૦૨/૨૦૨૧ શરૂ થશ.ે. 

 

પરીક્ષા માટ ેશ ભચે્છા. 
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સિગસામાન્ય સમસ્યાઓ અન ેતનેા ઉકલેો 

પ્રચન-1. કોઈ ચોટકસ પ્રકારના સ્માટગ ફોનન  ંસૂચન કરી શકો? 

ઉત્તર : તમામ એન્રોઇડ સ્માટગ ફોન સપોટગ કરી શક ેછે. આઇફોન િર્ેરેના ઉપયોર્માં ઘણી િાર સમસ્યા સજાગતી હોિાન  ં

અમે જોય ં છે. અને એટલે અમે આઇફોન, MACs, આઇપેડ િર્ેરે જેિા કોઈ પણ iOs રડિાઇસનો ઉપયોર્ ન કરિાન  ં

સૂચન કરીએ છીએ. 

પ્રચન-2. પરીક્ષા પહલેાં કેિા પ્રકારના સેટટંર્ કરિાનાં હોય છે? 

ઉત્તર : પરીક્ષા પહેલાં ર્ ર્લ ક્રોમ બ્રાઉઝરન ં લેટેસ્ટ િઝગન ઇન્સ્ટોલ કરિ ં જરૂરી છે. 

(https://tinyurl.com/ya3fdq58) 

- બ્રાઉઝરમાં એવપ્લકેશન અને પોપ-અપનાં નોરટરફકેશન બંધ કરિા.ં 

પ્રચન-3. પરીક્ષા દરવમયાન વિદ્યાથીઓ ફોન કરી ક ેલઈ શકે? 

ઉત્તર : કોઈ પણ ઇનકલમંર્, આઉટર્ોઇંર્ કૉલન ેર્ેરિતગણૂક ર્ણિામાં આિશે. વનધાગરરત મયાગદાથી િધ  ઉલ્લંઘન હશ ે

તો વિદ્યાથીને પરીક્ષામાથંી બાકાત રાખિામાં આિશે. 

પ્રચન-4. પરીક્ષા દરવમયાન વિદ્યાથીઓ અન્ય કોઈ એવપ્લકેશનનો ઉપયોર્ કરી શકે કે નોરટરફકેશન મેળિી શકે? 

ઉત્તર : કોઈ પણ પ્રકારના ંનોરટરફકેશનને ર્ેરિતગણૂક ર્ણિામાં આિશે. આથી તેને બંધ રાખિા આિશ્યક છે. વનધાગરરત 

મયાગદાથી િધ  ઉલ્લંઘન હશ ેતો વિદ્યાથીન ેપરીક્ષામાંથી બાકાત રાખિામા ંઆિશે. 

પ્રચન-5. જો મારા ઇન્ટરનટેની કનેવટટવિટી સારી ન હોય તો માર ેશ ં કરિ ં? 

ઉત્તર : આ વસ્થવતમાં પણ વિદ્યાથી પરીક્ષા આપી શકે છે પરંત  સ્પીચ ટ  ટેસ્ટ, એરડટટંર્ એન્ડ ફોમેટટંર્ ઓપ્શન્સ િર્ેર ે

જેિા ંઍડ્િાન્સ્ડ ફીચસગમા ં કામ નથી થઈ શકત ં. સારી કનેવટટવિટી હોય ત્યા ંબેસીને વિદ્યાથીઓએ પરીક્ષા આપિી 

જોઈએ. પરીક્ષા સારી રીત ેસંપન્ન કરી શકાય તે માટ ે વિદ્યાથીઓ પાસ ેપરીક્ષા શરૂ થતાં પહેલાં 1 GB ડટેા હોિો 

જોઈએ, તેિ ં અમે સૂચન કરીએ છીએ. 

પ્રચન-6 : પરીક્ષા દરવમયાન વસસ્ટમની િોર્નિંર્/ટર્મગનેશન સમય ેશ ં કરિ ં? 
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ઉત્તર : નીચ ેઆપલેા ંકારણોસર વિદ્યાથીન ેવસસ્ટમ િોર્નિંર્ આિે છે, 

• વિદ્યાથી વિન્ડો બંધ કર ેઅને અન્ય એવપ્લકેશન જ એ ત્યાર.ે 

• વિદ્યાથી કોઈ ફોન કૉલ રીસીિ કરે ક ેફોન કરે ત્યાર.ે 

• મોબાઇલ રડિાઇસમાં િોટ્સઅપ િર્ેર ેજેિી અન્ય એવપ્લકેશનનાં નોરટરફકેશન આિે ત્યાર.ે 

• બ્રાઉઝરમા ંએવન્ટિાઇરસ પોપઅપ, ગ્રામર પોપઅપ, ન્યૂઝ પોપઅપ િર્ેર ેજેિા પોપઅપ આિે ત્યાર.ે 

• પરીક્ષા દરવમયાન Ctr Alt & F5 કી અન ેબ્રાઉઝર રીફ્રેશ બટનનો ઉપયોર્ થાય ત્યાર.ે 

• બ્રાઉઝર વિન્ડો વમવનમાઇઝ કરિાથી પણ પરીક્ષામાથંી બાકાત રાખિામા ંઆિ ેછે. 

• પરીક્ષા શરૂ થતાં પહેલાં રડિાઇસની તમામ એવપ્લકેશન ફરવજયાતપણે બંધ કરિી. આથી, પરીક્ષા શરૂ થતાં 

પહેલા ંતમામ નોરટરફકેશન્સ અન ેબ્રાઉઝર પોપઅપ રડસબેલ કરિા વિનંવત છે. 

પ્રચન-7 :  ચાલ  પરીક્ષાએ ઓનલાઇન પરીક્ષા અટકી જાય ત્યાર ેમારે શ  ંકરિ  ંજોઈએ? 

ઉત્તર : વિદ્યાથીઓએ પોતાન ં રડિાઇસ રીસ્ટાટગ કરિ  ંઅને અર્ાઉ આપેલા આઇડીથી લોર્-ઇન કરિ  ંજોઈએ. 

પ્રચન-8 : પરીક્ષા દરવમયાન હ  ંરડિાઇસ બદલી શક ં? 

ઉત્તર : હા, તમે રડિાઇસ બદલી શકો છો અન ેઅર્ાઉના આઇડીથી લોર્-ઇન કરી શકો છો. 

પ્રચન-9 : હ  ંએટઝામ એવપ્લકેશનમાં લોર્-ઇન ન થઈ શક ં, તો મારે શ  ંકરિ  ંજોઈએ? 

ઉત્તર : જો એવપ્લકેશનમાં લોર્-ઇન કરિામા ંકોઈ ટૅવટનકલ મ શ્કલેી આિ ેતો વિદ્યાથીએ એટઝામ હેલ્પલાઇન નબંર પર 

સંપકગ કરિો જોઈએ. 

પ્રચન-10 : પરીક્ષા દરવમયાન કોઈ મ શ્કેલી સજાગય, તો મારે શ  ંકરિ ં જોઈએ? 

ઉત્તર : હેલ્પ સેન્ટરનો સંપકગ કરિો જોઈએ. 

પ્રચન-11 : મેં ક્રોમ બ્રાઉઝર અપડેટ કય િં હોિા છતાં એટઝામ વસસ્ટમમાં કોઈ સમસ્યા આિ,ે તો માર ેશ ં કરિ ં જોઈએ? 

ઉત્તર : જો કોઈ વિદ્યાથીન ેઅપડેટ કરેલા ક્રોમ બ્રાઉઝરમાં મ શ્કેલી આિે તો અપડેટેડ મોવઝલા ફાયરફોટસ બ્રાઉઝરનો 

પ્રયત્ન કરિો જોઈએ. 

પ્રચન-12 : પરીક્ષા આપિા માટે હ ં ઑરફસના લેપટોપનો ઉપયોર્ કરી શક ં? 
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ઉત્તર : ઑરફસના લેપટોપમાં કેટલીક મયાગદા હોય છે અને તેમાં તમામ સાઇટન ેએટસેસ કરિાની પરિાનર્ી નથી હોતી. 

આથી, સરળતા માટ ેતેનો ઉપયોર્ કરિાન  ંકે પ્રયોર્ કરિાન ં ટાળિ  ંજોઈએ. 

પ્રચન-13 : વિદ્યાથીએ કયા સમય ેએટઝામ વસસ્ટમમા ંલોર્-ઇન કરિ  ંજોઈએ? 

ઉત્તર : વનધાગરરત સમયની 10 વમવનટ પહેલા ંવિદ્યાથીઓએ એટઝામ વસસ્ટમમાં લોર્-ઇન કરિ  ંજોઈએ. 

 



Online	Exam	MOCK	TEST	Schedule_February	2021
Sr Examname MOCK TEST Exam Start Time Exam End Time

1 B.COM. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 9‐15 AM 10‐15 AM
2 MRS SEM 3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
3 BRS SEM 3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
4 BA JMC SEM 3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
5 B.B.A. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
6 B.C.A. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
7 B.A. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
8 B.A. SEM‐5 Thursday, 11 February, 2021 11‐00 AM 12‐00 Noon
9 B.SC. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 12‐45 PM 01‐45 PM

10 M.A. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 12‐45 PM 01‐45 PM
11 M.COM. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 12‐45 PM 01‐45 PM
12 B.ED. SEM‐3 Thursday, 11 February, 2021 03‐00 PM 4‐00 PM
13 B.SC. SEM‐5 Thursday, 11 February, 2021 03‐00 PM 4‐00 PM
14 B.B.A. SEM‐5 Thursday, 11 February, 2021 03‐00 PM 4‐00 PM
15 B.C.A. SEM‐5 Thursday, 11 February, 2021 03‐00 PM 4‐00 PM
16 BRS SEM 5 Thursday, 11 February, 2021 03‐00 PM 4‐00 PM
17 B.COM. SEM‐5 Thursday, 11 February, 2021 04‐45 PM 05‐45 PM
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