
National Testing Agency, New Delhi  �ારા લેવામા ંઆવનાર JEE (main) તથા NEET (UG) 

પર�ક્ષાના �ચુા�ુ આયોજન માટ�રા�ય સરકાર �ારા ગોઠવાયેલ વ્યવસ્થાત�ંની માન. મ�ંી�ી 

(િશક્ષણ) �ી �પુ��િસ�હ �ડુાસમા �ારા કરવામા ંઆવેલ સમીક્ષા બાબતે �ેસ નોટ  
તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 

 

• આજ રોજ માન. મ�ંી�ી ( િશક્ષણ) �ી �પુ��િસ�હ �ડુાસમા �ારા રા�યના ૧૫ �ટલા �જલ્લાના 

�જલ્લા કલેક્ટર�ીઓ સાથે વેબીનારના માધ્યમથી મીટ�ગ કર�લ. �મા ંધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન  �વાહ 

પછ� ઇજનેર�, ફામર્સી, મે�ડકલ, આ�વુ��દક, હોમીયોપેથીના અભ્યાસ�મોમા ં�વેશ માટ�ની રાષ્��ય 

કક્ષાની �વેશ પર�ક્ષા (Common Entrance Test) National Testing Agency (NTA), New 

Delhi �ારા લેવામા ંઆવનાર છે તેના અ�સુધંાનમા ંરા�યના વહ�વટ�ત�ં �ારા હાથ ધરવાની 

તૈયાર�ઓ બાબતે અને સમ� પર�ક્ષા Covid-19ની મહામાર�ની પ�ર�સ્થિતમા ં તથા વ� ુ

વરસાદના સંજોગોમા ં સાર� ર�તે પ�ર�ણૂર્ થાય તે માટ� વહ�વટ�ત�ંને કાળ��વૂર્ક કામગીર� 

કરવા બાબતે માગર્દશર્ન આપેલ. 

• ઇજનેર� અને ફામર્સીમા ં�વેશ માટ� JEE (Main) તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૦ થી ૦૬ /૦૯/૨૦૨૦ દરમ્યાન  

તથા મે�ડકલ સલંગ્ન અભ્યાસ�મોમા ં �વેશ માટ� NEET (UG)  તા.૧૩/૦૯/૨૦૨૦ ના  રોજ 

યો�વાની  છે.�મા ં JEE (Main) પર�ક્ષા ૧૩ �જલ્લાઓના  �ુલ ૩૨ ક��ો  ખાતે લેવાનાર છે �મા ં

પેપર-૧મા ં૩૫ ,૧૯૮ તથા  પેપર-૨મા ં૧૮ ક�ન્�ો  ખાતે ૨ ,૯૬૯ િવ�ાથ�ઓ  એમ �ુલ ૩૮,૧૬૭ 

િવ�ાથ�ઓ પર�ક્ષા આપવાના છે. �યાર� NEET (UG)ની પર�ક્ષા૧૦ �જલ્લાઓના  �ુલ ૨૧૪ ક��ો  

ખાતે લેવાનાર છે. �મા ં૮૦,૨૧૯ િવ�ાથ�ઓ પર�ક્ષા આપશે. 

• આ માટ� ક�ન્� સરકારના િશક્ષણ મ�ંાલય �ારા આ પર�ક્ષાઓ �ચુા�ુ ર�તે ગોઠવાય તે માટ� રા�ય 

સરકારને જ�ર� તમામ વ્યવસ્થાઓ કરવા િનદ�શ આપેલ છે. � અ�સુાર રા�યના �ુલ ૧૫ 

�જલ્લાઓમા ંયો�નાર આ બ�ેં પર�ક્ષાઓ માટ� યોગ્ય વ્યવસ્થાત�ં ગોઠવાય તે રા�ય સરકાર 

�ારા �િુનિ�ત કરવામા ં આવેલ  છે. આ પર�ક્ષાઓ �યા ં યો�વાની છે તે ૧૫ �જલ્લાઓના  

સબંિંધત તમામ કલેક્ટર�ીઓને ક�� સરકારના Ministry of Human Resource Development 

�ારા તા.૬ �ુલાઇ , ૨૦૨૦ના રોજ �ર� કરાયેલ Standard Operating Procedure (SOP) ની 

િવગતો અ�સુાર અ�કૂ કાયર્વાહ� થાય તે માટ� માન. મ�ંી�ી ( િશક્ષણ) �ારા અ�રુોધ કરાયેલ છે 

અને આ પર�ક્ષાઓ યોજવા �ગે િવ�ાથ�ઓ તથા વાલીઓને તકલીફ ન પડ� તે અ�સુાર 

વ્યવસ્થાત�ં ગોઠવવા માન. િશક્ષણમ�ંી�ી �ારા જ�ર� �ચુનાઓ આપવામા ં આવેલ છે. �મા ં

ખાસ કર�ને પર�ક્ષાસ્થળો અને પર�ક્ષાખડંો સેનેટાઈજ થાય, પર�ક્ષાસ્થળો ઉપર િવ�ાથ�ઓને 

�વેશ અને િનકાસ દરિમયાન સામા�જક �તર જળવાય, પર�ક્ષાથ�ઓની બેઠક વ્યવસ્થામા ંપણ 

યોગ્ય �તર જળવાય અને કોઈપણ �તની ભીડભાડ ન થાય, પર�ક્ષાસ્થળો ઉપર િવ�ાથ�ઓને 



જો જ�ર હોય તો વધારાના માસ્ક મળ� રહ� અને થમર્લ ગન વડ� પર�ક્ષાક�ન્�મા ં �વેશનાર તમામ 

િવ�ાથ�ઓના  શર�ર�ુ ં તાપમાનમાપીને �વેશ આપવામા ં આવે તથા િવ�ાથ�ઓની બેઠક 

વ્યવસ્થા�ુ ં સેનેટાઈ�શન થાય. ત�ઉપરાતં  સેશન ��ુ ંથાય ત્યારબાદ તરત જ બેઠક 

વ્યવસ્થા�ુ ંસેનીટાઈઝેશન થાય તે �કાર� તમામ વ્યવસ્થાઓ ઉભી થાય તે �િુનિ�ત કરવા માન. 

મ�ંી�ી ( િશક્ષણ)એ જણાવેલ છે. વીજ કંપનીઓ , એસ.ટ�. તથા આરોગ્યત�ં અને મ્�િુન. 

કોપ�ર�શન તથા મ્�િુનિસપા�લટ�ઓ સાથે પણ સકંલન કરવા માન.મ�ંી�ીએ જણાવ્�ુ ંહ� ુ.ં 

પર�ક્ષા ક�ન્�ો પર કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય તે માટ� �જલ્લા પોલીસ ત�ં સાથે સકંલન ક�ળવી 

પર�ક્ષાસ્થળ ઉપર �બનજ�ર� ભીડ ન થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવાય તેની કાળ� લેવા પણ માન. 

મ�ંી�ી (િશક્ષણ)એ �ચુના આપેલ છે. 

• આ વેબીનારમા ંમાન.રા�યકક્ષાના િશક્ષણ મ�ંી�ી �ીમતી િવભાવર�બેન દવે , િશક્ષણ િવભાગના 

અ�સ�ચવ�ી ��ુ શમાર્, �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ના અધ્યક્ષ�ી 

એ. �. શાહ તથા િશક્ષણ િવભાગના અન્ય અિધકાર�ઓ ઉપ�સ્થત રહ�લ.  



Sr Districts JEE (Main) 

Centers

NEET Centers

1 Ahmedabad 3 39

2 Anand 2 7

3 Bhavnagar 1 14

4 Gandhinagar 1 20

5 Sabarkantha 

(Himatnagar)

1 --

6 Jamnagar 3 --

7 Junagadh 1 --

8 Mehsana 2 --

9 Navsari 1 --

10 Panchmahals -- 7

11 Patan -- 18

12 Rajkot 4 39

13 Surat 6 38

14 Vadodara 3 20

15 Valsad 4 12

Total 32 214
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