FAQ
1.

The registration is open for limited numbers of 30,000. Registration is open till 30,000
forms are submitted.
ુ ી જ ખલુ્ ું છે . 30,000 પોભા સફમભટ થયમ તમય ં સધ
ુ ી યજજસ્ટ્રેળન ખલુ્ ું છે .
યજજસ્ટ્રેળન 30,000 ની ભમયાદદત સખ્ંમય સધ

2. Only Gujarat State Government employees are eligible for this exam.
ભયત્ર ગુજયયત સયકયયનય કભાચયયીઓ જ આ યીક્ષય ભયટે રયમક છે .
3. 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.
અયજદયયનય ભોફયઇર નંફયનો યુઝય નેભ તયીકે ઉમોગ કયીને રોગ-ઇન ફનયલલયભયં આલળે અને અયજદયયે તેભનો
ોતયનો યસલર્ા સંદ કયલયનો યહેળે. અયજદયયનય યજજસ્ટ્ટર્ા ભોફયઇર નંફય ય એક OTP ભોકરલયભયં આલળે જે
યજજસ્ટ્રેળન પ્રદિમય પ ૂર્ા કયલય ભયટે જરૂયી છે . SMS દ્વયયય ઉભેદલયયને તભયભ કમ્યુમનકેળન આ ભોફયઇર નંફય ય
ભોકરલયભયં આલળે. પાસળર્ડ કોઇ પણ સ્પેશય કેરેક્ટર ળગરનો હોળો જોઇએ.
4. 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.
ુ ળેી
એપ્લરકેળન પી ર્ેબફટ કયર્ા , િેદર્ટ કયર્ા કે નેટ ફેન્કિંગનો ઉમોગ કયીને ઓનરયઇન ચુકલલયની યહેળે. ચક
રજજસ્રેન ફી “નોન રરફં ર્ેબ” અને “નોન રાન્સફરે બ” છે . ચુકળેી ફી કોઇ પણ સંજોગોમાં રરફં ર્ કરળામાં આળે નહીં.
5. 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.
યશુ નળશસિટીને રજજસ્રેન ફોમડની કોઇ પણ હાર્ડ કોપી મોકળામાં આળે નહીં. તમારા ફોમડની શિન્ટ આઉટને તમારા
શળભાગીય ળર્ા દ્વારા પેજ નંબર 2 પર એટેસ્ટ કરાળળાની રહેે. પરીક્ષા ળખતે આ શિન્ટ આઉટ અને તમારા સશળિસ
સરટિરફકેટ અને ફોટો ઓલખપત્રની ઝેરોક્ષ કોપી જમા કરાળળાની રહેે. પરીક્ષા ળખતે ખરાઈ કરળા માટે મ ૂલ ફોટો
ઓલખપત્ર રજૂ કરળાન ંુ રહે.ે
6. Applicant has to load his photo & signature at the time of filling of form.
અયજદયયે પોભા બયતી લખતે તેનો પોટો અને સહી અરોર્ કયલય જરૂયી છે .

7. 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.
અયજી કોઇ ર્ યીક્ષય ભયટે કયી ળકયમ છે મથમયી અને પ્રેનટટકર ફંને અથલય ભયત્ર મથમયી અથલય ભયત્ર પ્રેનટટકર.
મથમયીનય ેયભયં યસ થમેરો અયજદયય જ ભયત્ર પ્રેનટટકરની યીક્ષય આી ળકે છે . તેલી જ યીતે અગયઉ પ્રેનટટકરની
યીક્ષયભયં યસ થમેરો અયજદયય ભયત્ર મથમયીની યીક્ષય આી ળકે છે .
8. 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.
અયજદયયને અયજીત્રકભયં બયે રી મલગતોભયં પેયપયય કયલયની યલયનગી છે મસલયમ કે તેભનય નયભ અને યીક્ષયનો
પ્રકયય. અયજદયય તેનય રોગ-ઇનભયંથી “પોભા એદર્ટ દયટલેસ્ટ્ટ” (“Form Edit Request”) જભય કયયલીને આ પેયપયય કયી
ળકે છે .

9. In case you forget password, it can be retrieved from the system by entering your login
name & clicking “Forgot Password”
તભે યસલર્ા ભ ૂરી ગમય હો તેલય દકસ્ટ્સયભયં, તભે તભયરું રોગ-ઇન નયભ એ્ટય કયીને “ફરગે ટ પાસળર્ડ ” (“Forgot
Password”) ય પ્ટરક કયીને મસસ્ટ્ટભભયંથી યસલર્ા યછો ભેલી ળકો છો.

10. 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.
યીક્ષયનય કયમાિભ તેભજ અ્મ ભહતલની જાહેયયતો યજજસ્ટ્રેળન લખતે ઉમોગભયં રેલયભયં આલેરય યજજસ્ટ્ટર્ા ભોફયઇર
નંફય ય SMS ભયયપતે જાર્ કયલયભયં આલળે. ઉભેદલયયોને મનમમભત નલી ભયદહતી ભેલલય ભયટે યુમનલમસિટીની
મુરયકયત રેલયની મલનંતી કયલયભયં આલે છે .
11. 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.
ઉભેદલયયોને મનધયાદયત તયયીખે અને સભમે યીક્ષય આલય ભયટે મલનંતી કયલયભયં આલે છે . યીક્ષય નહીં આી યહેરય
ઉભેદલયયને “ગેરહાજર” ગર્લયભયં આલળે. કોઇ પણ સંજોગોમાં પરીક્ષાના તારીખ કે સમયમાં ફેરફારની પરળાનગી
આપળામાં આળે નહીં.

