
 

1. તમામ પરીક્ષાર્થીઓએ આવેદનપત્ર ભરેલ શાળા પાસેર્થી Online Download કરેલ આચાર્યના 
સહી-સસક્કાવાળું પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) મેળવી લેવ ું. પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) સારે્થન ું  સચૂનાપ્રત 
પણ અવશ્ર્ મેળવી લેવ ું. 

2. પરીક્ષાર્થીએ પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ)  પરીક્ષા સમરે્ પોતાની પાસે રાખવ ું. પરીક્ષા સમરે્ તે 
બતાવવ ું. પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ)  સવના પરીક્ષા ખુંડમાું હાજરી આપી શકાશે નહીં. પરીક્ષાર્થી કોઇ 
માહહતી છુપાવી ખોટી માહહતીના આધારે પરીક્ષામાું પરીક્ષાર્થી ઉપસ્થર્થત ર્થર્ાન ું ધ્ર્ાને આવશે તો 
તેની સામે સશક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાું આવશે. 

3. કોઇ સુંજોગોમાું શાળા દ્વારા પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) સપ્રન્ટ ન મળેતો પણ એપ્લીકેશન નુંબર / SID 

નુંબર અને જન્મ તારીખ/ શાળાના ઇન્ડેક્ષ નુંબરનો ઉપર્ોગ કરી  ડાઉનલોડ કરી શાળાના 
આચાર્યશ્રીના સહી/સસક્કા કરાવવાના રહશેે પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) સારે્થન ું  સચૂનાપ્રત પણ 
અવશ્ર્ મેળવી લેવ ું. 

4. શાળાએ પરીક્ષાર્થીની ર્ાદીમાું પરીક્ષાર્થીને પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) તર્થા સચૂનાપત્ર આપ્ર્ા 
બદલ પરીક્ષાર્થીની સહી લેવાની અવશ્ર્ રહશેે.  

5. પરીક્ષાર્થીને પ્રવેશપત્ર મળે કે તરત જ તેમાું દશાયવેલી નીચેની બાબતો ચકાસી લેવી.  
(અ) પરીક્ષાર્થીન ું પરેૂપ ર ું  નામ (અંગે્રજી થપેલલિંગ/જોડણી ચકાસી લેવા.) (બ) કેન્ર તર્થા તારીખવાર, 
સવષર્વાર પરીક્ષા અંગેની લબલ્ડીંગ વ્ર્વથર્થા જાણી લેવી/ચકાસવી. (ક) સવષર્ો, ઉત્તરની ભાષા, 
મ સ્તત વગેરે. (ડ) પરીક્ષા થર્થળન ું નામ, સરનામ ું તેમજ બ્લોક નુંબર (ઇ) જન્મ તારીખ ચકાસણી 
કરવી. ચકાસણી કરતાું જો કોઇ ભલૂ જણાર્ તો પ્રવેશપત્ર (હોલ ટીકીટ) મેળવી તરતજ તેની 
લેલખત જાણ શાળાના આચાર્ય મારફતે સુંબસધત પરીક્ષા સવભાગ, ગાુંધીનગરને કરવી 

6 દરેક સવદ્યાર્થીએ પોતાના રહઠેાણના થર્થળેર્થી પરીક્ષા થર્થળ સ ધી પહોંચવાનો સમર્ 
વાહનવ્ર્વહારના સ સવધા અને ટ્રાહફકને ધ્ર્ાને લઇને પરીક્ષા થર્થળ ઉપર પહોંચવા માટેનો સમર્ 
સનર્ત કરવો જેર્થી મોડા પડી શકાર્ નહી. 

7   ધો-12 સામાન્ર્ પ્રવાહના નીચે દશાયવેલ સવષર્ અને સવષર્ કોડની પરીક્ષાનો સમર્ સવારના 
સેશન નો રહશેે (પરીક્ષાન ું ટાઇમટેબલ જોઈ લેવ ું) સવષર્ અને સવષર્ કોડ - સહકાર પુંચાર્ત 
(111), ઇસતહાસ (029), કૃસષ સવદ્યા (060), ગહૃજીવન સવદ્યા (068), વસ્ત્ર સવદ્યા ( 076), પશ પાલન 
અને ડેરીસવજ્ઞાન (080), વનસવદ્યા અને વનઔષધી સવદ્યા (351), સેકે્રટહરર્લ પે્રક્તટસ અને 
વાલણજ્ર્ પત્રવ્ર્વહાર (337), સામાજજક સવજ્ઞાન ( 058), સુંગીત સૈદ્ધ્ાુંસતક (146), લચત્રકામ 
સૈદ્ધ્ાુંસતક (137), લચત્રકામ પ્રાર્ોલગક (138), રાજ્ર્શાસ્ત્ર (023) . 

 

 

8  જે પરીક્ષાર્થી કોઇપણ પ્રકારન ું ગેરવતયન કરશે તેમજ થર્થળ-સુંચાલક અર્થવા સનરીક્ષકે આપેલી 
સચૂનાન ું ઉલ્લુંઘન કરશે તેની સામે ગ જરાત માધ્ર્સમક અને ઉચ્ચતર માધ્ર્સમક પ્રમાણપત્ર  

      પરીક્ષા સવસનર્મ – 2005 (સ ધારેલ)ની પ્રવતયમાન જોગવાઇઓ મ જબ સનર્માન સાર સશક્ષાત્મક 
કાર્યવાહી કરવામાું આવશે. 

9   પરીક્ષાર્થી દ્વારા સામે નીચે દશાયવેલ છે તે પૈકી કોઇપણ ગેરવ્ર્ાજબી વતયણકૂ ર્થર્ાન ું ધ્ર્ાને આવશે 
તો  બોડયના પરીક્ષા સવસનર્મો અન સાર તેવો સામે સશક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવામાું આવશે. 
(અ) તેઓ પ થતકો, નોંધ અર્થવા કોઇ છાપેલા ર્ા લખેલા કાગળો સારે્થ લાવશે કે તેમાુંર્થી ઉતારો 

કરવાનો પ્રર્ત્ન કરશે અર્થવા પ્રસતબુંસધત ઇલેતટ્રોસનક ઉપકરણો (દા.ત. મોબાઇલફોન 
,થમાટયવોચ(હડજજટલ વોચ), બ્લ્ય ટરૂ્થ, સાઇન્ટીફીક કેલ્ય લેટર કે અન્ર્) સારે્થ રાખશે. 

(બ) પોતાની બેઠક અનઅસધકૃત રીતે છોડશે, અન્ર્ પરીક્ષાર્થી સારે્થ વાતચીત કરશે કે ઉત્તરવહી 
દશાયવવાનો/બતાવવાનો પ્રર્ાસ કરશે કે ખોટી જગ્ર્ાએ બેસી પરીક્ષા આપશે.     

(ક)   પ્રશ્નપત્ર, ઉત્તરવહી કે પ રવણી બહાર લઇ જશે અર્થવા બહાર લઇ જવાનો પ્રર્ત્ન કરશે. 
(ડ)   કોઇ પણ પ્રકારન ું ગેરવતયન કરશે કે પરીક્ષાખુંડમાું ધ મ્રપાન કરશે. 
(ઇ) ઉત્તરવહી, પ રવણી પર પોતાની ઓળખ માટે સનશાની કરે અર્થવા તો દેવી-દેવતાઓની 

સનશાની કે નામ લખે, ધમયને લગતી સનશાની કરે, અન્ર્ કોઇ પણ સવસશષ્ટ સનશાની કરે તો એ 
બધી બાબતો ગેરરીસતમાું ગણાશે. 

(ફ) પરીક્ષા પહરસરમાું  મોબાઇલ ફોન કે અન્ર્ ઇલેટ્રોસનક ઉપકરણો સારે્થ રાખવાના હકથસાને 
ગેરરીસત ગણવામાું આવશે તર્થા પોલીસ ફહરર્ાદ પણ નોંધવામાું આવશે. 

10 પરીક્ષામાું વ્ર્ાપક પ્રમાણમાું ગેરરીસત ર્થતી જણાર્ તો કોઇ પણ નાગહરક સુંબુંસધત જજલ્લા 
સશક્ષણાસધકારીશ્રીને જાણ કરી શકશે. રાજ્ર્કક્ષાએ આ બાબતની જાણ ગાુંધીનગર ખાતેના કુંટ્રોલ 
રૂમના ફોન નુંબર 9909038768, 9909038769, 079-23253819 પર કરવાની રહશેે, જેર્થી સત્વરે 
સનર્ુંત્રક પગલાું લઇ શકાર્. 

11 પરીક્ષાલક્ષી માગદશયન માટે બોડયની હલે્પ લાઇન નુંબર-1800- 233- 5500 પર ફોન કરી શકાશે 
તર્થા માનસસક તાણ અન ભવતા સવદ્યાર્થી વાલીઓ જીવન આથર્થા હલે્પ લાઇન નુંબર 8602662345 
તર્થા 0261 – 6554050 પરર્થી માગયદશયન મેળવી શકાશે.   

                      ડી.એસ.પટેલ 

                                   સલચવ 

               ગ જરાત માધ્ર્સમક અને ઉચ્ચતર 

                                                         માધ્ર્સમક સશક્ષણ બોડય , ગાુંધીનગર 

ગ જરાત માધ્ર્સમક અને ઉચ્ચતર માધ્ર્સમક સશક્ષણ બોડય , ગાુંધીનગર. 
માચય – ૨૦૨૦ ની SSCE/HSCE ની જાહરે પરીક્ષા સુંબુંસધત પરીક્ષાર્થીઓ માટેની અગત્ર્ની સચૂનાઓ 

 
 


