
12�ંુ બોડ�  મોક એ�ઝામ અ�ભયાન

ધોરણ 12 બોડ�ની �ન�ુ�ક તૈયાર� માટે �ે� તક

સમ� રા�યના તજ� �શ�કો લેશે એ�ુટર એપ 
પર ધો. 12 બોડ�ની દરેક �વષયની મોક એ�ઝામ

�ુજરાત રા�ય �શ�ણ �વભાગના સહયોગથી

(26 ફે�ુઆર� - 8 માચ�)



�વષય દ�ઠ સૌથી વ�ુ એ�ઝામ �ર�પો�સ ધરાવનાર 
�શ�ક�ંુ �શ�ણ મં�ી�ી ��ુભાઈ વાઘાણીના 

હ�તે થશે સ�માન !

કોરોના મહામાર�નાં કારણે રા�યના ધો.12 માં ભણતા લાખો
�વ�ાથ�ઓને બોડ�ની પર��ાની તૈયાર�માં ભારે �ુકશાન પહો��ંુ છે.
આવા દરેક �વ�ાથ�ઓ ધો.12 બોડ�ની પર��ાની �ન�ુ�ક તૈયાર� કર�
શકે એ હે�ુથી �ુજરાત રા�ય �શ�ણ �વભાગના સહયોગથી
એ�ુટર એપ �ારા ધો.12 બોડ�  મોક એ�ઝામ અ�ભયાન�ંુ
આયોજન કરેલ છે. 

ધોરણ 12 બોડ�ની �ન�ુ�ક તૈયાર� માટે �ે� તક

(ઓછામાં ઓછા 500+ �ર�પો�સ હોવા જોઈએ)

એ�ુટર એપ પર ધો. 12 ના ��યેક �વષયના 
બનશે 2000 થી વ�ુ મહ�વના ��ો !



મોક એ�ઝામ ટાઈમ ટેબલ

મોક એ�ઝામ�ંુ માળ�ંુ

આપેલ તાર�ખનાં સવારના 8 વા�યે થી રાતના 10 વા�યા વ�ચે એ�ઝામ�ંુ આયોજન થશે.

મોક એ�ઝામ :- જે એ�ઝામ ન�� કરેલ સમય વ�ચે જ આપી શકાય 
એવી એ�ઝામ

તાર�ખ �વ�ાન �વાહ આટ�સ કોમસ�

26/02/2022 ગ�ણત / �વ �વ�ાન મનો�વ�ાન ના�ુ

    

28/02/2022 ભૌ�તક �વ�ાન ત�વ�ાન આંકડાશા�

    

02/03/2022 રસાયણ �વ�ાન સમાજશા� વા�ણ�ય અને �યવ�થા

    

04/03/2022 અં�ે� અં�ે� અં�ે�

06/03/2022 - �ૂગોળ અથ�શા�

07/03/2022 ક���ુટર / સં�કૃત ઇ�તહાસ �હ�દ�

08/03/2022 - �ુજરાતી �ુજરાતી

�વ�ાન �વાહ માટ ે50 ��ોની એ�ઝામ રહેશે અને કુલ સમય 60 
�મ�નટ રહેશે.

સામા�ય �વાહ માટ ે30 ��ોની એ�ઝામ રહેશે અને કુલ સમય 45 
�મ�નટ રહેશે.



�ૂગલ �લે �ટોર પરથી Edutor App/એડ�ુટર એપ ઇ��ટોલ કરવી 
અને ટ�ચર એકાઉ�ટ બનાવો.

Add Exam માં જઈને એ�ઝામ બનાવતી વખતે Schedule exam 
કર�ું અને જેમાં �વષય �માણે ન�� થયેલ તાર�ખમાં �વ�ાન �વાહમા ં
60 �મનીટ અને સામા�ય �વાહમા ં45 �મનીટ સમય રાખી એ�ઝામનો 
સમય ગોઠવવો.

�શ�કોએ કેવી ર�તે એ�ઝામ ગોઠવવી

એ�ઝામને વ�ુને વ�ુ બાળકોમાં શેર કરવી.

�વષય �માણે આપેલ તાર�ખ પર આપના અ�ુકૂળ સમયે આપ 
એ�ઝામ ગોઠવી શકો છો.

ધોરણ 12 બોડ�ની �ન�ુ�ક તૈયાર� માટે �ે� તક

�વષય �માણે આપેલ તાર�ખના 2 �દવસ પહેલા �ુધી એ�ઝામ �શ�ુલ 
કર� શકાશે એના પહેલા �શ�ુલ કર� શકાશે ન�હ.

ન�ધ:



ન�ધ: �વ�ાન �વાહમાં 50 અને સામા�ય �વાહમાં 30 ��ોથી ઓછા ��ો વાળ� 
એ�ઝામ એ�ુટર એપની વેબસાઈટ પરના �લ�ટમાં દેખાશે ન�હ.

ડાયમંડ �ેણી

ગો�ડ �ેણી

�સ�વર �ેણી

એ�ઝામ �ર�પો�સ
ડાયમંડ �ેણી + �ંુદર �ગ�ટ

ગો�ડ �ેણી + �ંુદર �ગ�ટ

�સ�વર �ેણી + �ંુદર �ગ�ટ

500+

300-499

100-299

�શ�કો માટ ે�ુર�કાર �ેણી

એ�ઝામ �ર�પો�સ

એ�ઝામ �ર�પો�સ

એ�ૂટર એપ ડાઉનલોડ કરવા નીચેની �લ�ક પર ��લક કરો

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nib.edutor

ધોરણ 12 બોડ�ની �ન�ુ�ક તૈયાર� માટે �ે� તક

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nib.edutor


https://edutorapp.com/exam/12th-board-mock-exams

દરેક �વષયની 3 થી 4 એ�ઝામ આપનાર �વ�ાથ�ઓને 
�ંુદર �ગ�ટ આપવામાં આવશે !

દરેક �વષયની 5 થી વ�ુ એ�ઝામ આપનાર �વ�ાથ�ઓને 
�ંુદર એ�ઝામ ક�ટ આપવામાં આવશે !

�વ�ાથ�ઓ માટ ે�ુર�કાર

હે�પલાઇન : 6354041734

�ૂગલ �લે �ટોર પરથી Edutor App/એડ�ુટર એપ ઇ��ટોલ કરવી 
અને �ટુડ�ટ એકાઉ�ટ બનાવો.

નીચેની લ�ક ��લક કર�ને �વ�વધ મોક એ�ઝામ આપવી.

�વ�ાથ�ઓએ કેવી ર�તે એ�ઝામ આપવી

https://edutorapp.com/exam/12th-board-mock-exams



