
JEE (Main) યીક્ષા ફાફતે 
 આ વો જાણ છ કે આ લષથી કેન્દ્ર વયકાયના ભાનલ વળંાધન વલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા 
વભગ્ર દેળભા ંઇજનેયી પ્રલેળ પ્રક્રિમાભા ંવલધ્માથીઓને આલી ડતી ઘણી ફધી પ્રલેળ 
યીક્ષાઓના ફજાભાથંી મકુ્ત કયી િભળ: ઓછી યીક્ષાઓ આલી ડે અને વલધ્માથીઓ ય 
યીક્ષાન ભાનવવક ફજ ઓછ થામ તેલા ઉદે્દશ્મથી કેન્દ્ર દ્વાયા CBSEના ભાધ્મભથી વચંાલરત 
AIEEE અને IIT ના પ્રલેળ ભાટે આલી ડતી IIT-JEE ને ફદરે JEE (Main) યીક્ષા 
સલૂચત થમેર છે. આણી યાજ્મ વયકાય દ્વાયા અગાઉ રેલાભા ંઆલતી GUJCET યીક્ષા ને 
ફદરે આણા યાજ્મભા ંણ આ સલૂચત JEE (Main) યીક્ષાભા ંજડાલાન ુ ંનક્કી કયલાભા ં
આલેર છે.  
 JEE (Main) યીક્ષાની વલધ્માથીઓ ય શુ ંઅવય ડળે તેના ય વોની નજય છે. 
ઉય જણાવયુ ંતે મજુફ વલધ્માથીઓને IIT-JEE, AIEEE અને GUJCET એ ત્રણ યીક્ષાઓ 
આલી ડતી શતી, યીક્ષાની પી ના ફજા ઉયાતં યીક્ષા આલા ભાટે અભદાલાદ અને 
લડદયા જેલા ભટા કેન્દ્ર ય જવુ ંડત ુ ંશત ુ ંઅને આખા લેકેળન દયમ્માન આ યીક્ષાઓન 
તણાલ યશતે શત. યંત,ુ JEE (Main)ના આલલાથી  AIEEE અને  GUJCET ને ફદરે 
એકજ યીક્ષા આલી ડળે અને આ યીક્ષા યાજ્મભા ં૧૫ જેટરા ળશયેભા ંમજાળે. લધભુા ં
તેન અભ્માવક્ર્ભ ગત લષ સધુી રેલાતી AIEEE જેલ જ છે અને તેભા ંબોવતક્ળાસ્ત્ર, 
યવામણળાસ્ત્ર અને ગલણતળાસ્ત્રન વભાલેળ થામ છે. યીક્ષાનુ ંભાખુ ંણ AIEEE જેવુ ંજ 
યશળેે અને જુન, ૨૦૧૧ થી ગજુયાતભા ંફૉડષ દ્વાયા દાખર કયલાભા ંઆલેર અભ્માવિભ  CBSE 
ને વભક્ક્ષ શઇ વલધ્માથીઓને JEE (Main)ભા ંમશુ્કેરી ડલાની વબંાલના નથી.  લધભુા ંઘણા 
લારીઓ અને વલધ્માથીઓની એલી ભાગંણી છે કે પક્ત ત્રીજા અને ચથા વેભેસ્ટયના ભાક્વષજ 
એડભીળન ભાટે ગણતયીભા ંરેલાભા ંઆલે. જુન, ૨૦૧૧ભા ંધયણ-૧૧ભા ંપ્રલેળ ભેલનાય 
વલધ્માથીઓ ભાટે ફે લષના ચાય વેભેસ્ટયના ભાકષવનુ ંવયખુ ંબાયાકં ગણી ક્રયણાભ આલાની 
ફાફત નક્કી કયલાભા ંઆલેર, જેના મખુ્મ શતે ુએ શત કે વભગ્ર દેળ જ્માયે એન્ન્દ્જનીમયીંગ 
ભાટે એક વભાન પ્રલેળ યીક્ષા રેલાની લાત શમ ત્માયે તેભા ંવલધ્માથીઓની વલજ્ઞાન અને 
ગલણતની વભગ્ર વભજને ચકાવલાભા ંઆલતી શમ છે, નશીં કે ધયણ-૧૨ના વલજ્ઞાનન 
ાઠ્યિભ. આણા ંવલધ્માથીઓ કે જે જુદા જુદા વેભેસ્ટયભા ંશતેરુક્ષી અને લણષનાત્ભક એભ ફને્ન 
પ્રકાયના પ્રશ્નથી ટેલામેરા છે અને તેભને કુર અભ્માવિભ ભાટે ફે લષ જેટર વભમ ભેર છે 
તેથી તેભને તકરીપ ડલાની કઇ વબંાલના જણાતી નથી. યાજ્મભાથંી છેલ્રા ફે લષથી આળયે 
૫૦,૦૦૦ કયતા ંલધ ુવલધ્માથીઓ AIEEEની યીક્ષા આતા શતા અને તે ણ અંગ્રેજી અથલા 
ક્રશન્દ્દી ભાધ્મભભા.ં આથી યાજ્મના ભટા બાગના વલધ્માથીઓ આ યીક્ષાના પ્રશ્નત્ર, તેના 
ભાખા લગેયેથી સુક્રયલચત છે જ અને લધભુા ંઆ યીક્ષા ગજુયાતીભા ંણ ઉરબ્ધ થલાથી 
વલધ્માથીઓની યશીવશી મશુ્કેરી ણ દૂય થળે.                 



 આ વોને JEE (Main)  યીક્ષા અંગે ઘણા ફધા વલાર શળે. આ યીક્ષાભા ંધ્માને 
યાખલા જેલા મદુ્દાઓ નીચે મજુફ છે. 
 યાજ્મભા ંઇજનેયી વલધ્માળાખાભા ંપ્રલેળ ભાટે JEE (Main) યીક્ષા આલી પયજજમાત યશળેે  

અને આ વલધ્માળાખાભા ંપ્રલેળ ભાટે GUJCET યીક્ષા શલે રેલાભા ંઆલળે નશી. 
 NIT, IIIT અને IIT જેલી યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની વસં્થાઓના પ્રલેળ ભાટે ણ આ જ યીક્ષા 

આલાની યશળેે. JEE (Main)ના દેળબયના પ્રથભ ૧,૫૦,૦૦૦ જેટરા વલધ્માથીઓ 
(કેટેગયી લાઇઝ) IIT ના પ્રલેળ ભાટે આ લષથી રેલાભા ંઆલનાય JEE (Advance) 
યીક્ષાભા ંફેવલાને રામક ઠ્યળે.   

 JEE (Main) યીક્ષા ભાટેની અયજી ઇન્દ્ટયનેટના ભાધ્મભથી ઓનરાઇન 
www.jeemain.nic.in લેફવાઇટ યથી કયલાની યશળેે. આ ભાટેન વભમગા 
૦૮/૧૧/૨૦૧૨ થી ૧૫/૧૨/૨૦૧૨ નક્કી થમેર છે.  

 ઓનરાઇન અયજી કમાષ ફાદ કમ્્યટુય દ્વાયા જનયેટેડ કન્દ્પભેળન ેઇજ તા.૨૬/૧૨/૨૦૧૨ 
શરેા રાગ ુડતી પી વાથે નીચેના વયનાભે ભકરલાનુ ંયશળેે.  
 

Executive Director  

JEE (Main) Secretariat  

Central Board of Secondary Education,  

PS-1-2, Institutional Area, I.P.Extn.  

Patparganj,  

Delhi-110 092.  

 કન્દ્પયભેળન ેઇજ વાથે મગ્મ જગ્માએ જરૂયીમાત મજુફન પટ, અંગઠુ્ાની છા, વશી, 
લારીની વશી અને અન્દ્મ જરૂયીમાત જે ઇન્દ્પભેળન બરેુટીનભા ંદળાષલેર છે તેન ુ ંધ્માન યાખી 
ભકરલાનુ ંયશળેે. 

 JEE (Main) યીક્ષાના ફે ેય યશળેે. ેય-૧ એ ઇજનેયી વલધ્માળાખાના પ્રલેળ ભાટે 
તેભજ ેય-૨ એ B.Arch./B. Planning ભાટે યશળેે. 

 વલધ્માથીઓ અંગ્રેજી, ક્રશન્દ્દી કે ગજુયાતી ભાથંી કઇ ણ એક યીક્ષાનુ ંભાધ્મભ વદં કયે 
ળકળે. 

 યીક્ષા ભાટે ફે ભાથંી કઇ પ્રકાયની વદંગી કયલાની યશળેે. (૧) ેન અને ેય (૨) 
કમ્્યટુય ફેઇઝ્ડ યીક્ષા. ફને્નન વભમગા ત્રણ કરાકન યશળેે. 

 ેન અને ેય ફેઇઝ્ડ યીક્ષા તા.૦૭/૦૪/૨૦૧૩ના યજ અને કમ્્યટુય ફેઇઝ્ડ યીક્ષા 
તા.૦૮/૦૪/૨૦૧૩ થી ૨૫/૦૪/૨૦૧૩ દયમ્માન રેલાભા ંઆલળે.  

 ેન અને ેય ફેઇઝ્ડ યીક્ષા ગજુયાતભા ંનીચે મજુફના કેન્દ્ર ય રેલાળે 

1. આણદં 

2. ભજૂ 

http://www.jeemain.nic.in/


3. ગાધંીનગય 

4. ગધયા 
5. ક્રશિંભતનગય 

6. જાભનગય 

7. નલવાયી 
8. લરવાડ 

9. લેજરયુ (અભદાલાદ ગ્રામ્મ) 
 કમ્્યટુય ફેઇઝ્ડ યીક્ષા ગજુયાતભા ંનીચે મજુફના કેન્દ્ર ય રેલાળે 

1. અભદાલાદ 

2. બાલનગય 

3. જુનાગઢ 

4. યાજકટ 

5. સયુત 

6. લડદયા 
 યીક્ષાનુ ંભાધ્મભ અને યીક્ષા કેન્દ્ર અયજી વફભીટ કમાષ ફાદ ફદરી ળકાળે નશી 
 યીક્ષાભા ંકેલ્યરેુટય અને પન જેલા વચંાય ઉકયણન ઉમગ કયી ળકળે નશી 
 યીક્ષાભા ંરેખન ભદદનીળ ( amanuensis) ના ઉમગ  ભાટેના વનમભ ઇન્દ્પભેળન 

બરેુટીનભા ંઆલાભા ંઆલેર છે. 
 

એડમીશન (પ્રવેશ) 
 યાજમની જીટીય ુવાથે વરંગ્ન ઇજનેયી વસં્થાઓ, અનદુાવનત ઇજનેયી વસં્થાઓ તેભજ 

ખાનગી યવુનલવવિટીઓભા ંપ્રલેળ ભાટે JEE (Main) યીક્ષાભા ંભેલેર વેન્દ્ટાઇર 
ભાક્વષના ૫૦% બાયણ તેભજ વરંગ્ન ફૉડષની યીક્ષાના બોવતક્ળાસ્ત્ર, યવામણળાસ્ત્ર તેભજ 
ગલણતળાસ્ત્ર વલમભા ંભેલેર વેન્દ્ટાઇર ભાક્વષના ૫૦% બાયણ ભીને તેને આધાયે 
તૈમાય કયલાભા ંઆલેર ભેયીટ રીસ્ટ મજુફ પ્રલેળ આલાભા ંઆલળે. 

 NITs તેભજ IIITs ભાટે JEE (Main) યીક્ષાભા ંભેલેર વેન્દ્ટાઇર ભાક્વષના ૬૦% 
બાયણ તેભજ ધયણ-૧૨ભા ંઅથલા વભકક્ષ યીક્ષાભા ંભેલેર વેન્દ્ટાઇર ભાક્વષના ૪૦% 
બાયણ ભીને તેને આધાયે તૈમાય કયલાભા ંઆલેર ભેયીટ રીસ્ટ મજુફ પ્રલેળ આલાભા ં
આલળે. આ વસં્થાઓના B.E./B.Tech. અને B.Arch./B.Planning ભા ંપ્રલેળ ભેલલા 
ભાટે અરગ યેન્દ્ક રીસ્ટ તૈમાય કયલાભા ંઆલળે જે અંગેની અધ્મતન ભાક્રશતી ભાટે કભન 
કાઉન્દ્વેરીંગની લેફવાઇટ ય ઉ્રબ્ધ યશળેે. 

 IIT ભાટે JEE (Main)ના આળયે પ્રથભ ૧,૫૦,૦૦૦ વલધ્માથીઓ (કેટેગયી લાઇઝ) JEE 

(Advance) યીક્ષાભા ંબાગ રઇ ળકળે અને JEE (advance)ના ભેયીટ મજુફ IITભા ં



પ્રલેળને ાત્ર ફનળે. આ વલધ્માથીઓ તાના જે તે ફૉડષભા ંપ્રથભ ૨૦ વેન્દ્ટાઇરભા ં(૮૦ 
થી ૧૦૦ ની લચ્ચે)  શલા જરૂયી છે. લધ ુ(અધ્મતન) ભાક્રશતી JEE (Advance)ની 
લેફવાઇટ ય ઉરબ્ધ યશળેે.  

પરીક્ષામાાં બેસવા માટેની ાયકાત  
 વલધ્માથી ૧ ઑક્ટફય, ૧૯૮૮ ફાદ જન્દ્ભેર શલ જઇએ. અનાભત કક્ષાના વલધ્માથીઓ 

ભાટે આ તાયીખ ૧ ઑક્ટફય, ૧૯૮૩ યશળેે. 
 વલધ્માથી ૨૦૧૧ /૨૦૧૨ ભા ં qualifying exam ઉવિણષ થમેર શલ જઇએ અથલા 

૨૦૧૩ભા ંયીક્ષા આનાય શલ જઇએ. ભાન્દ્મ qualifying exam ન ુ ંરીસ્ટ ઇન્દ્પભેળન 
બરેુટીનભા ંઉરબ્ધ છે. 

 અન્દ્મ ભાક્રશતી ભાટે ઇન્દ્પભેળન બરેુટીનન અભ્માવ સલૂચત છે.                      
       


