
 

િત, 
આચાય ી,  

તમામ મા યિમક શાળાઓ, 
ગુજરાત રા ય. 
 

    િવષય:- ધો.10 ના શાળા
  સંદભ:- (1) મઉમશબ

  (2) મઉમશબ
  (3) મઉમશબ
   

 મહાશય ી, 
 જયભારત સહ ઉપરો ત િવષય અને સંદભ પર વ ેજણાવવાનુ ંકે 

શાળા ક ાના િવષયની પરી ાઓ
યોજવા શાળાઓને સૂચના આપવામા ંઆવેલ હતી

 ઉપરો ત સૂચનાઓમાં
અન ે ાયોિગક પરી ાઓ 
શાળાઓએ આ પરી ા 
દવસમા ંલઈ લવેાની  રહેશે

 
 
 

 
              

 સિવનય નકલ રવાના ણ સા

(1) માનનીય અ ય ી, ગ.ુમા. અને ઉ

(2) માનનીય સિચવ ી, ગ.ુમા. અન ેઉ

(3) માનનીય ખાસ ફરજ પરના અિધકારી ી

(4) માનનીય સયંુ ત િનયામક ી. ગુ

(5) મદદનીશ સિચવ ી, સશંોધન શાખા

કાયવાહી કરવા બાબતે. 

(6) િજ ાિશ ણાિધકારી ી, તમામ,

(7) મા યિમક શાખાની ફાઈલ ે

C:\Users\Tushar\Downloads\Principal.docx                                                                                               

ગુજરાત મા યિમક અન ેઉ ચતર     

 મા યિમક િશ ણ બોડ

પ માંક:-મઉમશબ

ગુ.મા અને ઉ.મા િશ ણ બોડ

સિચવાલય પાસ,ે ગાધંીનગર

        તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧

 

ના શાળા ક ાના િવષયની પરી ામા ંફેરફાર બાબત
મઉમશબ/સંશોધન/2020/3882-3920 તા:-26/11
મઉમશબ/મા યિમક/2021/એચ/88 તા:-તા:-05/02

ઉમશબ/મા યિમક/2021/1048 તા.09/04/2021 

જયભારત સહ ઉપરો ત િવષય અન ેસંદભ પર વ ેજણાવવાનુ ંકે 2021 
શાળા ક ાના િવષયની પરી ાઓ સંદિભત પ  –3 થી તા:-15/04/2021 

સૂચના આપવામા ંઆવેલ હતી.  
સૂચનાઓમા ંઅંશત: ફેરફાર કરવામા ંઆવ ેછે. શાળા 
પરી ાઓ તા:-15/04/2021 થી તા:-30/04/2021

એસ.એસ.સી. બોડની મુ ય પરી ા પૂણ થયા
રહેશે. આ બાબતની અ ય સૂચનાઓ યથાવત રહે

સિવનય નકલ રવાના ણ સા :- 

અન ેઉ.મા.િશ.બોડ, ગાંધીનગર. 

અન ેઉ.મા.િશ.બોડ, ગાંધીનગર. 

માનનીય ખાસ ફરજ પરના અિધકારી ી. ગ.ુમા. અને ઉ.મા.િશ.બોડ, ગાંધીનગર. 

ગુ.મા. અને ઉ.મા.િશ.બોડ, ગાંધીનગર. 

સશંોધન શાખા. ગુ.મા. અન ેઉ.મા.િશ.બોડ, ગાંધીનગર મા યિમક િશ ણ  અને પ ર ણમાં પ રપ ન ેછપાવવાની 

, ગુજરાત રા ય, તાબાની મા યિમક શાળાઓને ણ અન ેઅમલ કરાવવા સા ં
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પરી ા સિચવ  
ગુજરાત મા યિમક અન ેઉ ચતર      

મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર. 

મઉમશબ/મા યિમક/2021/1052 

મા િશ ણ બોડ, સેકટર-૧૦/બી,  

ગાધંીનગર. 
૨૦૨૧  

બાબત.  
11/2020નો પ . 

02/2021નો પ . 
2021 નો પ . 

2021 માં લેવાનાર ધો.10 (SSC) ની 
2021 થી તા:-30/04/2021 સુધી 

 ક ાના િવષયની સૈ ાંિતક 
2021 ના સમયગાળાને બદલ ે 

થયા બાદ તુરતજ ણ(૩ ) 
હે છે.  

ગાધંીનગર મા યિમક િશ ણ  અને પ ર ણમાં પ રપ ન ેછપાવવાની 

તાબાની મા યિમક શાળાઓને ણ અન ેઅમલ કરાવવા સા ં . 


