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વવવવધ િરીક્ષાઓમા ંગેરરીતી અંગે વિયત કરેલ ધારા-ધોરણ 
 

(૧) જે તે િેિરમા ંિાિાસ: 
(૧) પરીક્ષાર્થી કોઈ પણ રીતે પોતાની ઓળખ છતી કરવાનો પ્રયત્ન કરે. 
(૨) ઉત્તરવહીમા ંપ્રશ્નપત્રને પ્રસ્તતુ ન હોય તેવુ ંકોઈ પણ િખાણ કે પવગતો આપીન ેપરીક્ષકને પ્રભાપવત 

કરવાનો પ્રયત્ન કરે. 
(૩) પરીક્ષા શરુ ર્થયાની પહિેા પરીક્ષામા ં કોઈપણ પ્રકારનુ ં િખાણ િખતા પકડાય અર્થવા અન્ય 

પરીક્ષાર્થીને  પરીક્ષા પહિેા કોઈ પણ પ્રકારનુ ંસાહહત્ય આપતા પકડાય.  

(૪) ઈરાદાપવૂવક ઉત્તરવહીમા ંલચન્હો અર્થવા સાકેંપતક ભાષા દ્વારા પોતાની ઓળખ પ્રગટ કરે છે. 
(૫) સપુરવાઈઝરની સમંતી વગર પરીક્ષાખડંમા ંઅન્ય પરીક્ષાર્થીની સારે્થ વાત કરે અને તેની માહહતી 

પહોચાડે. 
(૬) પરીક્ષા કેન્ર અર્થવા તો પરીક્ષાખડંમા ંઅયોગ્ય વતવન કરવુ.ં 
(૭) મોબાઈિ ફોન, પ્રોગ્રામેબિ કોમ્્યટુર, કેલ્યિુેટર, ડીજીટિ ડાયરીકે અન્ય કોઈ અનઅપધકૃત સાધનો 

પવગેરે સારે્થ પરીક્ષા ખડંમારં્થી પકડાય પરંત ુતે વાપરતો ના હોય કે તેમારં્થી પરીક્ષાિક્ષી માહહતી 
ના મળે. 

 

(૨) િરરણામ રદ કરવુ ં(F+O): 
(૧) ઉત્તરવહી સાર્થ ેચિણી નોટો િોડવામા ંઆવી હોય. 
(૨) પરીક્ષાર્થી પરીક્ષાખડંનુ ંબહાર િઈને કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતી આચરે. 
(૩) પરીક્ષા ખડંમા ંપરીક્ષાર્થીની બેઠક પાસેર્થી કોઈપણ પ્રકારનુ ંસાહહત્ય પકડાય અને તે પવષયને િગતુ ં

હોય. 
(૪) નકિ કરવાના ઈરાદાર્થી અન્ય પરીક્ષાર્થીની ઉત્તરવહીમારં્થી િખવાની ચેષ્ઠા કરે અર્થવા તો 

ઈરાદાપવૂવક અન્ય પરીક્ષાર્થીને પોતાની ઉત્તરવહીમારં્થી નકિ કરવા દે. 
(૫) પરીક્ષા કેન્ર અર્થવા તો પરીક્ષાખડંમા ંબીભત્સ વતવન કરવુ.ં 
(૬) અન્ય પરીક્ષાર્થીની ઉત્તરવહી િઇ પરીક્ષામા ં ઉતારો કરે અર્થવા તો બે પરીક્ષાર્થીઓ પોતાની 

એકબીજાની ઉત્તરવહીની આપિે કરે. 
(૭) ગેરરીતી આચરતા પકડાય ત્યારે પોતાની પાસેર્થી પકડાયેલુ ંસાહહત્ય િખવાનુ ંઅર્થવા તો તેનો નાશ 

કરવાનો અર્થવા ગળી િવાનો અર્થવા તો તેને સગેવગ ેકરવાનો કોઈપણ રીતે પ્રયત્ન કરે. 
(૮) પરીક્ષાર્થી પાસેર્થી પકડાયેલુ ંસાહહત્ય બારીની બહાર ફેકી પરુાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરે અર્થવા 

તો અન્ય પરીક્ષાર્થીન ેમદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. 
(૯) કાપિી અર્થવા તો છાપેલુ ંસાહહત્ય મોબાઈિ ફોનમા,ં ડીજીટિ ડાયરીમા,ં પ્રોગ્રામેબિ કેલ્યિુેટરમા,ં 

ઇિેક્રોપનક ઘડીયારમા,ં તર્થા ચશમા ંપવગેરેમા ંસાહહત્ય મળે. 
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(૧૦) પરીક્ષાર્થી દ્વારા તેના પ્રત્યે દયાભાવ બતાવવા માટે દબાણ કરવામા ંઆવે કે અન્ય પરીક્ષાર્થીઓન ે
ઉશકેરવાનો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે અર્થવા તો પરીક્ષાનુ ંસચંાિન કરનારને તેની ફરિમા ંઅવરોધ 
પેદા કરે. 

(૧૧) અન્ય પરીક્ષાર્થીઓની ઉત્તરવહી બળિબરી પવૂવક િઇ િખવાનો પ્રયત્ન કરવો. 
(૧૨) પરીક્ષાર્થીની પાસેર્થી કોઈપણ પ્રકારનુ ંહાર્થમા ંિખલેુ ંઅર્થવા શરીરના કોઈપણ ભાગ ઉપર િખેલુ ં

અર્થવા કંપાસબોક્ષ ઉપર, પ્રશ્નપત્ર પરનુ,ં રીસી્ટ પરનુ,ં અર્થવા ફૂટપટ્ટી ઉપર, ડે્રસ ઉપર અર્થવા તો 
પોષકના કોપણ ભાગ, રૂમાિ ઉપર અન્ય પ્રકારનુ ંટૂંકંુ િખેિા િખાણ સારે્થ પકડાય તો. 

(૧૩) ઉત્તરવહીમા ંઅભર, અશિીિ કે વાધંાિનક િખાણ િખવુ.ં 
 

(૩) િરરણામ રદ કરવુ ંઅિે ત્યાર િછીિી એક િરીક્ષા આિવા િ દેવી. (F+૧) 
(૧) પરીક્ષાર્થીએ મારી નાખવાની કે અન્ય પ્રકારની ધમકી આપવાનુ ં સ્ટેટમેન્ટ પરીક્ષા સચંાિક, 

સપુરવાઈઝર કે ઓબ્ઝવવર ને આપવામા ંઆવે, અર્થવા ત્રાહહત વ્યક્ક્ત દ્વારા ધમકી આપવામા ંઆવે. 
(૨) પરીક્ષાર્થી બહારર્થી િખાવીને િાવેિ ઉત્તરવહી સાર્થે પકડાય અર્થવા તો બહારર્થી િખાવીને આવિે 

ઉત્તરવહીમારં્થી નકિ કરતા પકડાય. 
(૩) પરીક્ષા-ખડંમા ંપરીક્ષા પરૂી ર્થયા બાદ ઉત્તરવહી સપુ્રત કાયવ વગર પરીક્ષા-ખડં છોડી જાય અર્થવા તો 

ઉત્તરવહીને પોતાની સારે્થ િઇ જાય અર્થવા તો તેમારં્થી કોઈ પાનુ ંફાડી નાખે અર્થવા તો ઉત્તરવહીનો 
નાશ કરે. 

(૪) પરીક્ષાર્થી દ્વારા તેના પ્રત્યે દયાભાવ બતાવવા માટે દબાણ કરવામા ંઆવે કે અન્ય પરીક્ષાર્થીઓન ે
ઉશકેરવાનો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે અર્થવા તો પરીક્ષાનુ ંસચંાિન કરનારને તેની ફરિમા ંઅવરોધ 
પેદા કરે. 

 

(૪) િરરણામ રદ કરવુ ંઅિે ત્યાર િછીિી બે િરીક્ષા આિવા િ દેવી. (F+2): 
(૧) પરીક્ષાર્થીએ પોતાના સ્ર્થાને અન્ય વ્યક્ક્તને પરીક્ષા આપવા બેસાડે તો આ પરીક્ષાર્થીની સામે ઉપરની 

સજા કરવી. 
(૨) પરીક્ષાર્થી પોતાની પાસે ગન, હરવોલ્વર, ચ્પ,ુ અર્થવા તો અન્ય પ્રકારનુ ંહપર્થયાર િઈને પરીક્ષા 

આપે અને પરીક્ષાનુ ંસચંાિન કરનાર સપુરવાઈઝર, ઓબ્ઝવવર કે અન્ય અપધકારીને તેના દ્વારા ઈજા 
કરવાના ઈરાદાર્થી ધમકી આપે અર્થવા તો પરીક્ષામા ંકોપી કરવાનો પોતાનો ધ્યયે પસદ્ધ કરવા માટે 
તે સાધનર્થી ડરાવવાનો પ્રયત્ન કરે. આ પવદ્યાર્થી સામ ેપોિીસમા ંફહરયાદ નોધાવીને  કાયદેસરની 
કાયવવાહી કરવામા ંઆવે. 

(૩) પરીક્ષાર્થી દ્વારા તેના પ્રત્ય ેદય્ભાવ બતાવવા માટે દબાણ કરવમા ંઆવે કે અન્ય પરીક્ષાર્થીઓન ે
ઉશકેરવાનો પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે અર્થવા તો પરીક્ષાનુ ંસચંાિન કરનારને તેની ફરિમા ંઅવરોધ 
પેદા કરે. 


