
 

 

એક્ઝામ અને રજીસ્ટ ર્ેશન ન ેલગતા અમુક સવાલો. 

વર્ષ દરમિયાન બે વાર એક્ઝાિ લેવાિાાં આવે છે. -કયા કયા િમિના િાાં? 

જાન્યુઆરી અને જુલાઈ િમિના િાાં. 

એક્ઝાિ કેટલી ટાઈપ ની છે ? 

એક્ઝાિ બ ેટાઈપ છે. ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન 

રજીસ્ટટર ેશન કોણે કરવાનુાં િોય ? 

Online exam આપો કે off-line exam આપો, રજીસ્ટટર ેશન દરકે એક્ઝાિ િાટે ફરમજયાત છે. દરકે સ્ટટુડન્ટ ને એક 

રજીસ્ટટર ેશન વખતે એક ID નાંબર આવે છે , એજ ID નાંબર આપ નો કાયિી રોલ નાંબર રિેશે. એજ રોલ નાંબર દરકે 

વખતે રજીસ્ટટર ેશન વખતે લખવાનો. 



દરકે વખતે નવુાં રજીસ્ટટર ેશન કરવાની જરૂર છે ? 

ના (એક જ રોલ નાંબર આપનો 24 શ્રેણી સુધી રિશે.) 

(આપનો આધાર નાંબર િોય , એવી રીતે એકજ રોલ નાંબર આપ ધામિષક મશક્ષણ બોડષ નો આપનો ID કે રોલ 

નાંબર રિશે.) 

નવુાં રજીસ્ટટર ેશન કોણે કરવુાં ? 

ફક્ત ને ફકત પિેલી શ્રેણી ની એક્ઝાિ આપનાર સ્ટટુડન્ટ એ જ નવુાં રજીસ્ટટર ેશન કરવુાં. 

સ્ટટુડન્ટ દમિસર રિેતો િોય , ને પછી બોરીવલી રિેવા િાટે આવે તો, તેણે 

નવુાં રજીસ્ટટર ેશન કરવાનુાં ? 

ના ( એણે િેલ્પ લાઈન નાંબર પર િેસેજ કરી દેવાનો કે િારાં  િાંડળ ને સાંધ ચેન્જ કરી આપો) એના િાટે નવુાં 

રજીસ્ટટર ેશન કરવાની જરૂર નથી. 

આપનો રોલ નાંબર આપ કેવી રીતે િેળવી શકશો? 

આપ અિારા િેલ્પ લાઈન નાંબર પર વોટ્સ પર િેસેજ કરી, આપનો રોલ નાંબર િેળવી શકશો. 

ઓનલાઈન એક્ઝામ લગતા સવાલો  

ઓનલાઈન એક્ઝાિ એટલે શુાં? 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ ઘર ેથી િોબાઈલ પર કે લેપ ટોપ પર આપવાની છે. એિાાં MCQ ટાઈપ સવાલ જવાબ 

આવે. ( કોન બનેગા કરોડપમત િાાં જવેી રીતે સવાલો આવે એવી રીતે સવાલો દેખાશે ) આપને સાચા સવાલ પર 

મટક કરવાનુાં રિેશે. 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ િાાં કેટલા સવાલો િશે ? અને શુાં સિય િશે ? 

આ એક્ઝાિ િાાં 50 સવાલો રિેશે. એક પછી એક સવાલો આપની સ્ટરીન પર દેખાશે. આપે એ સવાલ ના 

જવાબ પોણો કલાક િાાં આપવાના રિશે. 

(50 questions 45 minutes timing). 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ કેવી રીતે આપવાની ? 

Online exam િાટે એક મલાંક ટેલીગ્રાિ ગુ્રપ િાાં આવશે. એ મલાંક પર મલલક કરી, તયાાં રોલ નાંબર લખશો એટલે 

એક્ઝાિ પેપર ખુલી જશે. ( ટેલીગ્રાિ ગુ્રપ િાાં જોડાવા િાટે નીચે લીાંક આપી છે ) 



ઓનલાઈન એક્ઝાિ કઈ ભાર્ા િાાં િશે ? 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ ગુજરાતી ભાર્ા તેિજ મલમપ ઇાં મલલશ ને ભાર્ા ગુજરાતી એ બન્ને િાાં રિશે. 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ કેટલી શે્રણી સુધી છે ? 

શ્રેણી 8 સુધી. 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ કોણ કોણ આપી શકે? 

ઓનલાઈન એક્ઝાિ િમિલા િાંડળ, યુવક િાંડળ અને જનૈ શાળા નાાં બાળકો બધા આપી શકે. 

ઓફલાઈન એક્ઝામ લગતા સવાલો  

ઓફલાઈન એક્ઝાિ એટલે શુાં ? 

ઓફ લાઈન એક્ઝાિ બે ટાઈપ ની રાખવાિાાં આવેલ છે.  

૧) રલેયુલર એક્ઝાિ 

રલેયુલર એક્ઝાિ આપણે જ ેવર્ો થી આપતા આવ્યા છે, એજ રીતે આપવાની રિશે. 

૨) ઓપન બુક એક્ઝાિ 

આ વર્ે જુલાઈ 2022 િાાં આપણે પિેલી વાર નવી એક્ઝાિ ટાઈપ ની શરૂવાત કરી. જિેાાં આપણે આપની 

શ્રેણી ની બુક ખુલ્લી રાખી એક્ઝાિ આપવાની રિેશે. 

બાંને એક્ઝાિ ઉપાશ્રય િાાં જઈ ને આપવાની રિેશે ?  

િા, ઉપાશ્રય િાાં બાંને ટાઇપ ની પરીક્ષા ના મવદ્યાથીઓ ને અલગ અલગ બેસવા ની સગવડતા રાખેલ છે.    

બાંને એક્ઝાિ િાાં એક્ઝાિ પેપર અલગ િશે ? 

નાાં - એક જ સરખા રિેશે. 

ઓપન બુક કઈ કઈ બુક ખુલ્લી રાખી એક્ઝાિ આપવાની ? 

શ્રેણી ની ચોપડી , પ્રમતરિણ અને સાિામયક ની બુક ખુલ્લી રાખી પેપર લખવા નુાં રિશે. 

િાથે થી લખેલ કોઈ બુક સાથ ેરાખી એક્ઝાિ લખી શકાય ? 

ના 



રલેયુલર એક્ઝાિ કોણ આપી શકે ? 

રલેયુલર એક્ઝાિ િમિલા િાંડળ, યુવક િાંડળ તેિજ જનૈ શાળા ના બાળકો બધા જ આપી શકે. 

રલેયુલર એક્ઝાિ િાાં િાંડળ ને જનૈ શાળા ના પેપર અલગ િશે ? 

િા 

રલેયુલર એક્ઝાિ િમિલા િાંડળ અને યુવક િાંડળ િાટે કઈ કઈ ભાર્ા િાાં છે ? 

1 થી 24 શ્રેણી ગુજરાતી 

1 થી 4 શ્રેણી મિાં દી િાાં 

રલેયુલર એક્ઝાિ જનૈશાળા િાટે કઈ કઈ ભાર્ા િાાં છે ? 

1 થી 8 શ્રેણી ગુજરાતીિાાં 

1 થી 4 શ્રેણી મિાં દીિાાં 

1 થી 4 શ્રેણી ઇાં મલલશિાાં 

રલેયુલર એક્ઝાિ િાાં જનૈશાળા નાાં બાળકો એ એક થી ચાર શે્રણી ના પેપર 

િાાંજ જવાબ લખવા નાાં રિશે ? 

િા 

રાઈટર ની િદદ થી પેપર લખશે તેને રને્ક િળે ? 

ના 

રલેયુલર એક્ઝાિ નુાં મરઝલ્ટ કયાર ેઆવે ? 

મરઝલ્ટ ત્રણ િમિના પછી આવે. 

Contact Us 

 

િેલ્પ લાઈન નાંબર 

wa.me/919wa.me/919702277914 

OR 



wa.me/919wa.me/919323346643 

Join on Telegram 

https://t.me/+VNsHhkLiUsUEOXrw 

Follow Our FB Page 

https://www.facebook.com/jaineducationboard 

Our Website 

https://www.jainshikshan.org/જય મજનેન્ર - 🙏🙏🙏 


