
  પરીક્ષા જુલાઈ માટેની માર્ગ�દર્શિ��કા

1.   આ પરીક્ષા તા. 27/09/2021  થી 29/09/2021  દરમ્યાન યોજા�ે.
2.         દરકે પરીક્ષાથ�ને તનેા રજીસ્ટર મોબાઇલ ઉપર લીકં મોકલવામાં આવ�ે.       જનેો ઉપયોર્ગ કરીને તઓેને ર્શિ$સ્ટમમાં પ્રથમ

              વખત રજીસ્ટર થવાનું રહે�ે અને મોબાઇલને અને ઇમેઈલની ખરાઈ કરવાની રહે�ે ત્યારબાદ પરીક્ષાના ર્શિદવ$ો દરમ્યાન
          મોબાઇલ ઉપર મળેલ લીકંનો ઉપયોર્ગ કરીને પરીક્ષાથ� પરીક્ષા માટે જોડાઈ �ક�ે.

3.     ર્શિવદ્યાથ� આ પરીક્ષા દરમ્યાન મોબાઇલ/ટેબ્લેટ/         લેપટોપનો ઉપયોર્ગ કરીને પેપર ડાઉનલોડ અને ઉતરવહી અપલોડ કરી
�ક�ે.

4.      પરીક્ષાના અંતે ર્શિવદ્યાથ�એ પોતાની ઉત્તરવહી scan        કરીને અપલોડ કરવાની હોવાથી કોમ્પેટીબલ એપની વ્યવસ્થા
   ર્શિવદ્યાથ�એ કરી રાખવાની રહે�ે.   ર્શિવધાથ� એ Mobile        માં તે $ારુ એપ સ્ટોર માંથી એપ     ડાઉનલોડ કરી મહાવરો કરી લેવો.

5.               પરીક્ષાથ�ને પ્રશ્નપત્ર મેળવવા અને જવાબ અપલોડના $મય દરમ્યાન યોગ્ય ઈન્ટરનેટ કનેકટીવીટી મળી રહે તેની ખાતરી
 કરી લવેી.

6.        પરીક્ષાથ�ઓને યોગ્ય મહાવરો મળી રહે તે માટે તા.21/09/2021    ના રોજ બપોરે 2:00     કલાકે મોક ટેસ્ટ આયોર્શિજત કરવામાં
 આવી છે.                મોક ટેસ્ટ માટે લોર્ગીન થયા બાદ દરકે પરીક્ષાથ�એ તેમાં દ�ા�વેલ ર્શિવર્ગતો જવેી કે પરીક્ષાનો ર્શિવષય,  તારીખ,

                $મયર્ગાળો ચકા$ી લેવો અને તમારી ર્શિવર્ગતોમાં કોઇ ફેરફાર જણાય કે અન્ય કોઈ મૂંઝવણ જણાય તો તાત્કાર્શિલક તે
  ફેરફારની ર્શિવર્ગતો તા.21/09/2021 ના બપોરના 05   વાગ્યા $ુધી erp.iite@iite.ac.in  પર ઈ-  મેઈલ કરવો.

7.              દરકે પરીક્ષાથ�ને યુર્શિનવ$�ટી દ્વારા મોકલવામાં આવેલ ઉતરવહીનો જ જવાબ લખવા માટે ઉપયોર્ગ કરવાનો રહે�ે.
8.    મુખ્ય ઉતરવહીના પેજ નં.      ૩થી ઉતર લખવાની �રૂઆત કરવાની રહે�ે.
9.              મુખ્ય ઉતરવહીનો ઉપયોર્ગ કયા� બાદ જરૂર જણાયે યુર્શિનવર્શિ$�ટી દ્વારા અપાયલે પૂરવણીનો ઉપયોર્ગ કરવાનો રહે�ે.  આમ

         છતાં વધુ જરૂર્શિરયાત જણાય તો અન્ય પેપરનો ઉપયોર્ગ કરી �કા�ે.
10.      પરીક્ષાના $મય પણૂ� થયા બાદ એક કલાક          માં ઉત્તરવહી અપલોડ કરવાની રહે�ે અને કોઈ મુશ્કેલી જણાય તો

  તેની જાણ  examdepartment@iite.ac.in       પર કરવાની રહે�ે
11. તમારી scan    ઉત્તરવહી ને Paper  name_Paper_Code  _Seat  number   થી save   કરીને ર્શિ$રં્ગલ pdf   ડોકયુમને્ટ બનાવી

   અપલોડ કરવાનુ રહે�ે દા.ત. School Management_101-01_19122252
12.                  તમારી ઉત્તરવહીમા એવી કોઈ વધારા ની માર્શિહતી ના હોવી જોઈએ કે જનેાથી પરીક્ષક આર્ગળ તમારી ઓળખ છતી થાય.

      અન્યથા તનેે ર્ગેરરીર્શિતના ર્શિકસ્$ા તરીકે ર્ગણવામાં આવ�ે.
13.                  પરીક્ષા દરમ્યાન કોઈ પણ પરીક્ષાથ� કોઈ પણ પ્રકાર ની ર્ગેરરીર્શિત કરતા માલૂમ પડ�ે તો યરુ્શિનવર્શિ$�ટી તેવા ર્શિવદ્યાથ� $ામે

  ર્શિનયમાનુ$ાર કાય�વાહી કર�ે.

1. દરકે ર્શિવદ્યાથ�એ યુર્શિનવર્શિ$�ટી પરીક્ષાના $મય પત્રકમા દ�ા�વ્યા મજુબના ર્શિદવ$ે અને $મયે પરીક્ષા આપવાની
રહે�ે. 

2. યુર્શિનવર્શિ$�ટી પરીક્ષા માટે દરકે ર્શિવદ્યાથ�એ યુર્શિનવ$�ટી દ્વારા મોકલેલ ઉત્તરવહી જ ઉપયોર્ગમાં લેવાની રહે�ે.
              ખા$ ર્શિકસ્$ામાં પરીક્ષા ર્શિવભાર્ગની પૂવ� મજૂંરીથી જ તે ર્શિ$વાયનુ $ાર્શિહત્ય ઉત્તર લખવા માટે ઉપયોર્ગ કરી

�ક�ે.
3. ર્શિવધાથ� ન ેયુર્શિનવર્શિ$�ટી એ મોકલેલ $ાર્શિહત્ય ર્શિ$વાય નુ $ાર્શિહત્ય કોઈ કારણ થી વાપરવાનુ થાય તો ત ે$ંદભ�

ની જાણ અર્ગાઉ થી પરીક્ષા ર્શિવભાર્ગ ને જરૂરી ર્શિવર્ગતો $ાથે  examdepartment@iite.ac.in ઇમેઇલ ઉપર
કરવાની રહે�ે.

4.              પરીક્ષા ર્શિવભાર્ગની મજૂંરી મળે વાપરવાની થતી $ામગ્રીમા પહેલા પજે ઉપર મુખ્ય ઉત્તરવહી મજુબ ર્શિવદ્યાથ�એ
          એની ર્શિવર્ગત ભરવાની રહે�ે અને તેની પાછળનુ પજે કોરુ રાખવાનુ રહે�ે.

5. યુર્શિનવર્શિ$�ટી દ્વારા આપવામા આવનાર દરકે $ૂચના નો ર્શિવદ્યાથ�ઓએ ફરજીયાતપણે અમલ કરવાનો રહે�ે
એમ કરવામા �રતચૂક થ�ે   તો તેઓની પરીક્ષા રદ્દ  કરવામા આવ�ે. 

6.        દરકે ર્શિવદ્યાથ�એ ઉતર લખતી વખતે મૌર્શિલકતા જાળવવાની રહે�ે.
7.                કોઈ ર્શિવધાથ�એ પોતાના ઉત્તરો કોઈ પણ માધ્યમ થી અન્ય ર્શિવધાથ�ને આપેલ માલુમ થ�ે તો યુર્શિનવર્શિ$�ટી તેવા

      ર્શિવદ્યાથ�ઓ $ામે ર્ગેરર્શિ�સ્તને લર્ગતી કાય�વાહી કર�ે અને  તેઓની પરીક્ષા રદ્દ  કરવામા આવ�ે. 
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8.  ર્શિવદ્યાથ�ઓએ Online       પરીક્ષા આપવાની રહે�ે તેથી તેઓ એ �ાંત,       પૂરતો પ્રકા� હોઈ અને જ્યા ઈન્ટરનેટ ની
         $ારી $ુર્શિવધા હોઈ તેવી જગ્યા પ$ંદ કરી રાખવી $લાહભયુ� છે. 

9. Online પરીક્ષા માટે ના $ોફ્ટવેર થી  પર્શિરર્શિચત થવા યુર્શિનવર્શિ$�ટી દ્વારા આયોર્શિજત થનાર મોક ટેસ્ટ મા ભાર્ગ
લેવો દરકે ર્શિવદ્યાથ�ઓ માટે ફરજીયાત છે.

10.      પરીક્ષાના અંતે ર્શિવદ્યાથ�એ પોતાની ઉત્તરવહી scan        કરીને અપલોડ કરવાની હોવાથી તેના $ારુની વ્યવસ્થા
   ર્શિવદ્યાથ�એ કરી રાખવાની રહે�ે.    ર્શિવધાથ�એ Mobile          માં તે $ારુ એપ સ્ટોર માંથી એપ ઇન્$ટોલ કરીને

 રાખવાની રહે�ે.
11.      પરીક્ષાના $મય પણૂ� થયા બાદ એક કલાક         માં ઉત્તરવહી અપલોડ કરવાની રહે�ે અને કોઈ કારણથી અપલોડ

 ન થઈ   �કે તો કોઓડ�નેટરની $ચૂના મજુબ આર્ગળ ની કાય�વાહી કરવાની રહે�ે. 
12. ર્શિવકલાંર્ગતા ધરાવતી વ્યર્શિJઓના અર્શિધકારો માટેનો અર્શિધર્શિનયમ ૨૦૧૬    મજુબ ર્શિવકલાંર્ગ ર્શિવધાથ�ઓને દર

 કલાકે 20           ર્શિમર્શિનટ નો વધારાનો $મય મળવા પાત્ર થ�ે અને તેવા ર્શિવદ્યાથ�ઓ લેખક/    વાચંકની મદદ થી પરીક્ષા
               આપી �ક�ે તે $ારૂ પરીક્ષા ર્શિવભાર્ગ ને $ેન્ટર ના પ્રાચાય� દ્વારા ર્શિવધાથ� ની અરજી મોકલવાની રહે�ે.

13.   $મય મયા�દા માં          પેપર અપલોડ થઇ જાય તેની પૂરતી કાળજી ર્શિવદ્યાથ�એ લેવાની રહે�ે. 
14.  તમારી scan   ઉત્તરવહીને Paper  name_Paper_Code  _Seat  number   થી save    કરી તેનુ pdf  ડોકયુમેન્ટ

    બનાવી અપલોડ કરવાનુ રહે�ે દા.ત. School Management_101-01_19122252
15.            દરકે ર્શિવદ્યાથ�એને જાણ થાય કે માત્ર એક વાર જ ઉત્તરવહી અપલોડ કરવા જણાવામા આવે છે.   
16.      તમારી ઉત્તરવહી મા એવી કોઈ વધારા          ની માર્શિહતી ના હોવી જોઈએ કે જનેાથી પરીક્ષક આર્ગળ તમારી

  ઓળખ છતી થાય.
17. ર્શિવદ્યાથ�ઓ ની ઉત્તરવહીઓ નું મૂલ્યાંકન ર્શિડર્શિજટલી કરવામા આવ�ે.
18.      મૂલ્યાંકનના પર્શિરમાણો નીચે મજુબના હોઈ �કે.

   પ્રશ્નના $ંદભ�મા ઉતર
   આપેલ ઉતરની પૂણ�તા
  ભાષાકીય કાળજી


