
પરીક્ષાર્થીઓ માટેની આવશ્યક સચૂનાઓ 
 

- ઓનલાઈન પરીક્ષા સંદરે્ભ પરીક્ષાર્થીઓએ પૂરતી માત્રામાં ડેટા પ્લાન અર્થવા ડેટા 

પેક એક્ટટવ રાખવાન ં રહેશે. અંદાજ ે પ્રતત દદન 0૧ જીબી ડેટા વાપરવા યોગ્ય 

ક્થર્થતતમાં હોવ ં ખૂબ જરૂરી છે તેમજ મોબાઈલની બેટરી પૂરેપ રી ચાજજ કરી લેવાની 

રહેશે. પરીક્ષા દરતમયાન પૂરેપૂરો સમય મોબાઈલનો કેમેરો ચાલ  જ રાખવાનો રહેશે. 

- દરેક પરીક્ષાર્થીઓએ પરીક્ષા શરૂ ર્થાય ત્યારર્થી લઈ પૂર્જ ર્થાય ત્યાં સ ધી પૂરતો 

પ્રકાશ હોય તેવી જગ્યાએ તમે ઉત્તરવહીમાં લખતા હોય તે થપષ્ટ રેકોર્ડડગ ર્થાય તે 

મ જબની લખવાની વ્યવથર્થા ગોઠવવાની રહેશે.   

- દરેક પરીક્ષાર્થીઓએ જ ેજગ્યાએ યોગ્ય નેટવકજ  આવત ં હોય તે જ્ગગ્યા પસંદ કરી 

બેઠક પોતાની વ્યવથર્થા ગોઠવવાની રહેશે. જો ઇન્ટરનેટ અર્થવા નેટવકજના પ્રશ્નોના 

લીધે કોઈ પરીક્ષાર્થી ઓનલાઈન પરીક્ષામાં જોડાઈ નહીં શકે તો તેની સંપૂર્જ 

જવાબદારી પરીક્ષાર્થીની રહેશે. 

- પરીક્ષા શરૂ ર્થયા બાદ જો કોઈ પરીક્ષાર્થી તમદટંગ લેફ્ટ કરી દેશે અર્થવા કોઈ 

ટેકક્નકલ કારર્ોસર લેફ્ટ ર્થઈ જશે તો પરીક્ષાર્થીને વધ માં વધ  ૧૦ તમક્નટનો 

સમય આપવામાં આવશે અને જો ક્નયત સમયમાં પરીક્ષાર્થી એડ નહીં ર્થાય તો 

તેને તે ક્વષયમાં ગેરહાજર ગર્વામાં આવશે. 

- જો કોઈ પરીક્ષાર્થી કોરોના પોઝીટીવ આવેલ હોય અને પરીક્ષા ન આપી શકે તેવી 

ક્થર્થતતમાં હોય તો તે પરીક્ષાર્થી પોતાનો RTPCR દરપોટજ  અને અન્ય જરૂરી પ રાવા  

તાત્કાક્લક પોતાના ક્વર્ભાગ અધ્યક્ષશ્રીને રજૂ કરવાના રહેશે માત્ર એવા જ 

પરીક્ષાર્થીઓન માટે રીટેથટન ં આયોજન કરવામાં આવશે એ સસવાયના અન્ય 

તમામ પરીક્ષાર્થીઓ માટે પરીક્ષા આપવી ફરક્જયાત છે. 

- જ ે તે પરીક્ષા પૂર્જ ર્થયા બાદ ત્વરાએ પરીક્ષાર્થીએ પોતાની લખાયેલ ઉત્તરવહી 

મોબાઈલ દ્વારા થકેનર એપ્લીકેશનના માધ્યમર્થી એકદમ સ વાચ્ય અને થવચ્છ 

થકેન કરી એક PDF ફાઇલ બનાવી પરીક્ષા શરૂ ર્થતાં પહેલા આપવામાં આવનાર 

સચૂના અન સાર ય ક્નવર્સસટી ખાતે જમા કરાવવાની રહેશે. તેમજ સમગ્ર પરીક્ષા પૂર્જ 

ર્થયા બાદ સત્વરે તમામ ઉત્તરવહીઓ એક સારે્થ સીલબંધ કવરમાં પેક કરી નીચેના 

સરનામે અને નમ નામાં થપીડ પોથટ અર્થવા ફાથટ ક દરયર દ્વારા મોકલી આપવાની 

રહેશે અને જો પરીક્ષાર્થી આવ ં કરવામાં ક્નષ્ફળ નીવડશે તો જ ે તે પરીક્ષાર્થીન ં 

પદરર્ામ અનામત રાખી આગળની કાયજવાહી કરવામાં આવશે. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- રોજ ેરોજ ઉત્તરવહી મોકલવાની રીત:-  

 PDF ફાઇલન ં નામ નીચે મ જબ આપવાન ં રહેશે. 

 Student’s Seat Number_Student’s Full Name_Paper Code 

 દાખલા તરીકે 

 PGDND21-101_Ramanbhai Kanjibhai Patel_NDCE101 

 

- પરીક્ષાર્થીઓ દ્વારા પેપર પૂર્જ ર્થયા બાદ મોકલવામાં આવેલ PDF ફાઇલ 

અન સાર જ મૂલયાંકન કરવામાં આવશે આર્થી PDF ફાઇલ મોકલી આપ્યા પછી 

ઉત્તરવહીમાં કોઈ પર્ જાતની છેડછાડ કે વધારન ં લખાર્ લખવાનો કરવાનો 

પ્રયત્ન કરવો નહીં અન્યર્થા ય ક્નવર્સસટીના ક્નયમ અન સાર પરીક્ષાર્થીના 

પદરર્ામ બાબતે ક્નર્જય લેવામાં આવશે જ ેકસૂરવાર પરીક્ષાર્થીને બંધનકતાજ 

રહેશે.   

 

******* 
 

પરીક્ષાર્થીન ં પૂરં નામ:-  

કોસજન ં નામ:-  
સીટ નંબર:- 

ક્વર્ભાગ:- 
ક લ ઉત્તરવહીઓ:-  
     પ્રતત, 

     પરીક્ષા ક્નયામકશ્રી, 

     સચલડર ન્સ ય ક્નવર્સસટી, 

     સ ર્ભાષચંદ્ર બોઝ ક્શક્ષર્ સંકૂલ, 
     છ – ૫ સકજલ પાસે, સેટટર – ૨૦  
     ગાંધીનગર  -  ૩૮૨૦૨૧ 

 
મોકલનાર:-  
પરીક્ષાર્થીન ં પૂરં નામ અને સરનામ ં 

 


