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આ માહિતીપુસ્સ્તકા, ઉમેદવારોને યુનનવનસિટીની નનહદિ ષ્ટ સાઇટમાાંથી
http://vnsgu.ac.in/dept/student/onlineexams.php ડાઉનલોડ કરે લી પરીક્ષા એપ્લલકેર્નનો ઉપયોગ
કરવા માગગદર્ગન આપર્ે.
પરીક્ષા એપ્લલકેર્ન તમારી નસસ્ટમમાાં સુરક્ષક્ષત વાતાવરણ બનાવર્ે. તે યોગ્ય રીતે કાયગ કરવા માટે,
એન્ટટવાયરસ પ્રોગ્રામને અક્ષમ કરવુ ાં મિત્વપ ૂણગ છે .
Disabling the Antivirus


















AVG
Avast
Bitdefender
Kaspersky
Norton
Quick Heal
McAfee
Trend Micro
Avira
ESET
Seqrite
Comodo
Malwarebyte
Webroot
F-Secure
BullGuard
G Data

અનુસરો પગલુ:ાં
1. તમારી નસસ્ટમ પરના નવનર્ષ્ટ સ્થાન પર યુનનવનસિટીના નનહદિ ષ્ટ સ્થાનથી નવિંડોઝ ક્ષઝપ ડાઉનલોડ કરો.

2. ડાઉનલોડ કરે લી ફાઇલ પર જમણુ(ાં Rigjt click) પ્લલક કરો -> અકગ ફાઇલ (તમે કોઈપણ નવકલ્પ પસાંદ

કરી ર્કો છો)
3. Ext. એલસ્રેલટ

કરે લી

ફાઇલ

પર

ડબલ

પ્લલક

કરો, ફાઇલનુ ાં નામ

દર્ાગવ્યા

જેવુ ાં િર્ે.
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4. પરીક્ષા એપ્લલકેર્ન પરીક્ષા માટે સુરક્ષક્ષત વાતાવરણ બનાવર્ે. તેમાાં યુનનવનસિટીના લોગોની સાથે નીચે
જેવુ ાં દે ખાર્ે.

5.ઉમેદવારને એનરોલમેટટ નાંબર અને રજજસ્ટડે
દાખલ કરવાની જરૂર છે . યુનનવનસિટી દ્વારા પ ૂરા
પાડવામાાં આવેલ મોબાઇલ નાંબર. જો જરૂરી િોય
તો તમારે અનતહરલત માહિતી દાખલ કરવી પડર્ે.
(નોંધ: કોઈપણ કારણોસર, જો તમે પરીક્ષા બાંધ
કરવા માાંગતા િોવ તો, એપ્લઝટ બટન પર પ્લલક
કરવા નવનાંતી છે .
6. એકવાર તમે login પર પ્લલક કરો, પરીક્ષા સ્રીન વપરાર્કતાગ નામ, પાસવડગ અને કેલચા માટે પ ૂછતા
સલામત વાતાવરણમાાં ર્રૂ થર્ે.
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હડવાઇસ ચેટજ
ચેતવણી
પ ૂવગ-પરીક્ષણ



જો પરીક્ષા એપ્લલકેર્ન ર્રૂ કરવામાાં અસમથગ િોય, તો તમારુાં ઉપકરણ
બદલો.



ઉમેદવારને ઉપકરણ બદલવાની માંજૂરી છે .

કોઈપણ

સબનમટ કરવુ ાં

1 ઉપકરણમાાંથી અંનતમ

પ ૂવ-ગ પરીક્ષણ [ final Pre-Test ] (પ ૂવ-ગ પરીક્ષણ

સત્ર સમય દરનમયાન) સબનમટ કરવુ ાં ફરજજયાત છે .

Laptop / Desktop
પ ૂવગજરૂરીયાતો

Windows(નવટડોઝ)
Version 7 or above (નવટડોઝ વઝગન ૭ કે તે પછીનુ)ાં
Chrome Latest(રોમ બ્રાઉઝર િમણાાંન)ુ ાં

પરવાનગી

1. બધી પરવાનગી (માઇરોફોન, વેબકamમ અને કોઈપણ અટય) ને માંજૂરી આપો.
2. દરે ક વખતે ઉમેદવારને લcક્ષગન પ ૃષ્ઠ પર વેબકamમ અને માઇરોફોન
પરવાનગીને "માંજૂરી આપો" કરવાની જરૂર છે .
3. Permission. જો પરવાનગી નકારવામાાં આવે તો પરીક્ષા અરજી ર્રૂ થર્ે નિીં.

પરીક્ષા
એપ્લલકે ર્ન
ઇટસ્ટોલ કરવાનાાં
પગલાાં

1. નવદ્યાથી પોટગલથી ક્ષઝપ ફોલ્ડર (.exe) ડાઉનલોડ કરો. (.Exe ફાઇલ
મેળવવા માટે તમારે ફોલ્ડરને અનક્ષઝપ / એલસ્રેલટ કરવુ ાં પડર્ે)
2. તમારા રોમ બ્રાઉઝરનુ ાં સાંસ્કરણ તપાસો. નવીનતમ િોવુ ાં જોઈએ.
3.

તમારા હડવાઇસમાાં એન્ટટ-વાયરસ સુરક્ષાને અક્ષમ કરો.

4.

તપાસો કે વેબ કેમેરા યોગ્ય રીતે કાયગ કરી રહ્ુાં છે .

5. Software નામ બદલવુ ાં જોઈએ નિીં. અટયથા ઉમેદવાર એપ્લલકેર્ન
ખોલવા અથવા login કરી ર્કર્ે નિીં.
6. જો વપરાર્કતાગના તરફથી વેબ-કેમેંરા permission પરવાનગી નકારી િોય
તો ઉમેદવાર login કરી ર્કર્ે નિીં.
* પરીક્ષા એપ્લલકેર્નને ફરીથી ડાઉનલોડ કરતા પિેલાાં, ખાતરી કરો કે અગાઉના
.exe ને delete કરી નાખો. અટયથા એપ્લલકેર્ન ર્રૂ થર્ે નિીં.
પરીક્ષા પ્રોગ્રામ



ખોલી રિી છે

િાંમેર્ાાં મ ૂળ ડાઉનલોડ કરે લી પરીક્ષા એપ્લલકેર્નનો ઉપયોગ કરો.



Desktop પરીક્ષા એપ્લલકેર્ન ખોલવા માટે ડેસ્કટોપ પરથી ર્ોટગકટનો
ઉપયોગ કરર્ો નિીં.



Exam પરીક્ષાની અરજી ખોલો



તમારો નોંધણી નાંબર અને નોંધાયેલ મોબાઈલ નાંબર દાખલ કરો.
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1. તમારો નોંધણી નાંબર અને નોંધાયેલ મોબાઇલ નાંબર તપાસો.
2. તમારા નોંધાયેલા સત્રનો સમય અને તારીખ તપાસો
જો login કરવામાાં

3. વપરાર્કતાગ નામ અને પાસવડગ માટે તમારા CAPS Lock ને તપાસો

અસમથગ

4. તમારા વપરાર્કતાગ નામ અને પાસવડગ તપાસો.

અથવા
એપ્લલકે ર્ન ર્રૂ
થતી નથી

5. કોઈપણ એટટીવાયરસ / ફાયરવોલને અક્ષમ કરવાની ખાતરી કરો
6. તમારુાં રોમ સાંસ્કરણ તપાસો. તે નવીનતમ િોવુ ાં જોઈએ.
7. ખાતરી કરો કે તમે એપ્લલકેર્ન ચલાવવાની બધી માંજૂરી આપી છે .
8. તમારુાં નવિંડોઝ સાંસ્કરણ 7 અથવા તેથી વધુન ુ ાં િોવુ ાં જોઈએ.
9. “એટડ ટાસ્ક” માટે “Ctrl + Alt + Del” દબાવો. પ્રહરયા (.exe) ને બાંધ કરો
અને તમારા ઉપકરણને ફરીથી પ્રારાં ભ કરો.

એપ્લલકે ર્ન બાંધ
કરી રહ્ુાં છે

એલલીકેર્ન બાંધ કરવા માટે “Alt + F4” બટન દબાવો

