
FAQ 

1. Only Gujarat State Government employees are eligible for this exam. 

માત્ર ગજુરાત સરકારના કમમચારીઓ જ આ પરીક્ષા માટે લાયક છે. 

2. Login is to be created by using applicant’s mobile number as user name & applicant has to 

choose their own password. An OTP will be sent on the mobile no which is to be entered to 

complete registration process. All the communication by SMS will be sent to the candidate 

on this mobile number. Password should be without any special character. 

અરજદારના મોબાઇલ નંબરનો યુઝર નમે તરીકે ઉપયોગ કરીન ેલોગ-ઇન બનાવવામાં આવશે અને અરજદારે તેમનો પોતાનો પાસવર્મ પસંદ કરવાનો 

રહેશે. અરજદારના રજજસ્ટર્મ મોબાઇલ નંબર પર એક OTP મોકલવામાં આવશે જે રજજસ્રશેન પ્રક્રિયા પૂર્મ કરવા માટે જરૂરી છે. SMS દ્વારા 

ઉમેદવારને તમામ કમ્યુજનકેશન આ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામા ંઆવશ.ે પાસવર્મ કોઇ પર્ સ્પજેશયલ કરેકે્ટર વગરનો હોવો જોઇએ. 

3. Application fee to be paid online using debit cards, credit cards or net banking. 

Registration fee paid is “Non Refundable” and “Non Transferrable”. Fee once paid 

will not be refunded under any circumstances. 

એજલલકેશન ફી ર્ેજબટ કાર્મ, િેક્રર્ટ કાર્મ કે નેટ બેન્કંગનો ઉપયોગ કરીને ઓનલાઇન ચુકવવાની રહેશ.ે ચકુવલેી રજજસ્રશેન ફી “નોન ક્રરફરં્બેલ” અન ે

“નોન રા્સફરબેલ” છે. ચકુવલેી ફી કોઇ પર્ સજંોગોમા ંક્રરફરં્ કરવામા ંઆવશ ેનહીં. 

4. No hard copy of the registration form is to be sent to university. The print out of 

your form is to be attested by your department head on page no 2. This print out 

along with Xerox copy your service certificate & photo ID is to be submitted at the 

time of examination. Original photo ID is to be produced at the time of 

examination for verification. 

યજુનવર્સમટીન ેરજજસ્રશેન ફોમમની કોઇ પર્ હાર્મ કોપી મોકલવામા ંઆવશ ેનહીં. તમારા ફોમમની જપ્ર્ટ આઉટન ેતમારા જવભાગીય વર્ા દ્વારા પજે નબંર 

2 પર એટસે્ટ કરાવવાની રહશે.ે પરીક્ષા વખત ેઆ જપ્ર્ટ આઉટ અન ેતમારા સર્વમસ સર્ટમક્રફકટે અન ેફોટો ઓળખપત્રની ઝેરોક્ષ કોપી જમા કરાવવાની 

રહશે.ે પરીક્ષા વખત ેખરાઈ કરવા માટ ેમળૂ ફોટો ઓળખપત્ર રજૂ કરવાનુ ંરહશે.ે 

5. Applicant has to load his photo & signature at the time of filling of form. 

અરજદારે ફોમમ ભરતી વખતે તેનો ફોટો અન ેસહી અપલોર્ કરવા જરૂરી છે. 

6. Application can be submitted for any exam Theory and practical both or only theory or only 

practical. Applicant who has passed in theory paper can appear for practical exam only. 

Similarly applicant who has passed in practical examination previously can appear for theory 

examination only. 

અરજી કોઇ પર્ પરીક્ષા માટે કરી શકાય છે જિયરી અન ેપે્રજક્ટકલ બંને અિવા માત્ર જિયરી અિવા માત્ર પે્રજક્ટકલ. જિયરીના પેપરમા ંપાસ િયેલો 

અરજદાર જ માત્ર પે્રજક્ટકલની પરીક્ષા આપી શક ેછે. તેવી જ રીતે અગાઉ પે્રજક્ટકલની પરીક્ષામા ંપાસ િયલેો અરજદાર માત્ર જિયરીની પરીક્ષા આપી 

શક ેછે. 

7. Applicant is allowed to change the information filled in the application form except their 

name & type of examination by submitting “Form Edit Request” through his respective login.  

અરજદારન ેઅરજીપત્રકમાં ભરેલી જવગતોમાં ફેરફાર કરવાની પરવાનગી છે જસવાય કે તેમના નામ અને પરીક્ષાનો પ્રકાર. અરજદાર તેના લોગ-ઇનમાંિી 



“ફોમમ એક્રર્ટ ક્રરક્વસે્ટ” (“Form Edit Request”) જમા કરાવીને આ ફેરફાર કરી શકે છે. 

8. In case you forget password, it can be retrieved from the system by entering your login 

name & clicking “Forgot Password” 

તમે પાસવર્મ ભૂલી ગયા હો તેવા ક્રકસ્સામાં, તમે તમારં લોગ-ઇન નામ એ્ટર કરીને “ફરગટે પાસવર્મ” (“Forgot Password”) પર જક્લક 

કરીને જસસ્ટમમાંિી પાસવર્મ પાછો મેળવી શકો છો. 

9. The schedule for the examination as well as other important notifications will be informed by 

SMS on registered mobile no used at the time of registration. It will be displayed on 

university website also. Candidates are requested to visit university for regular updates. 

પરીક્ષાના કાયમિમ તેમજ અ્ય મહત્વની જાહેરાતો રજજસ્રેશન વખતે ઉપયોગમાં લેવામા ંઆવલેા રજજસ્ટર્મ મોબાઇલ નંબર પર SMS મારફતે જાર્ 

કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોન ેજનયજમત નવી માજહતી મેળવવા માટે યુજનવર્સમટીની મુલાકાત લેવાની જવનંતી કરવામાં આવે છે. 

10. Candidates are requested to appear for the exam, on the stipulated date & time. Candidates 

not appearing for the exam, would be marked as “ABSENT”. No change in date or time 

of examination is permitted under any circumstances. 

ઉમેદવારોને જનર્ામક્રરત તારીખે અને સમયે પરીક્ષા આપવા માટે જવનંતી કરવામા ંઆવ ેછે. પરીક્ષા નહીં આપી રહલેા ઉમેદવારને “ગરેહાજર” ગર્વામાં 

આવશે. કોઇ પર્ સજંોગોમા ંપરીક્ષાના તારીખ ક ેસમયમા ંફરેફારની પરવાનગી આપવામા ંઆવશ ેનહીં. 

 

 


