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ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ�રણામ �ગેના - FAQs 

ક્રમ પ્ર� ઉપાય 

૧ ધો-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના મારા પ�રણામથી મને 

સતંોષ નથી તો આ માટ� માર� �ુ ંકર� ુજોઇએ ? 

ઉ�રવહ� �ણુ ચકાસણી અથવા િવજ્ઞાન પ્રવાહના �ખુ્ય ચાર િવષય 

રસાયણશા�, �વશા�, ભૌિતકશા� અને ગ�ણતશા��ુ ં ઉ�રવહ� 

અવલોકન અને OMR SHEET ની કોપી મેળવીને તમારા સદં�હ�ુ ં િનરાકરણ 

કર� શકાય. 

૨ ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ માટ� ઉ�રવહ�ની �ણુ 

ચકાસણી કરાવવા �ગે �ુ ંકાયર્વાહ� કરવાની થાય? 

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ દરિમયાન www.gseb.org અને 

sci.gseb.org ઉપર ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. તે માટ�ની ફ�, અન્ય 

િવગતો અને �ચૂનાઓ વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંઆવેલ છે � ધ્યાને લેવી. 

૩ ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ માટ� ઉ�રવહ� અવલોકન 

કરાવવા �ગે �ુ ંકાયર્વાહ� કરવાની થાય ? 

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ દરિમયાન www.gseb.org અને 

sci.gseb.org ઉપર ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. તે માટ�ની ફ�, અન્ય 

િવગતો અને �ચૂનાઓ વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંઆવેલ છે � ધ્યાને લેવી. 

૪ ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ માટ� PART-A ની OMR 

SHEET ની કોપી મેળવવા �ગે � ુકાયર્વાહ� કરવાની 

થાય ? 

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ દરિમયાન www.gseb.org અને 

sci.gseb.org ઉપર ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. તે માટ�ની ફ�, અન્ય 

િવગતો અને �ચૂનાઓ વેબસાઇટ ઉપર �કૂવામા ંઆવેલ છે � ધ્યાને લેવી. 

૫ ઉ�રવહ� �ણુ ચકાસણી, ઉ�રવહ� અવલોકન અને 

OMR SHEET ની િનયત ફ� ક�ટલી છે? 

�ણુ ચકાસણી માટ� ઉ�રવહ� દ�ઠ �.૧૦૦/- ફ� રહ�શે  

અવલોકન માટ� ઉ�રવહ� દ�ઠ �.૩૦૦/- ફ� રહ�શે.(ફકત PART-B) 

http://www.gseb.org/
http://www.gseb.org/
http://www.gseb.org/
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ક્રમ પ્ર� ઉપાય 

OMR SHEET �ખુ્ય ચાર િવષયની PART-A ની કોપી મેળવવા માટ� 

િવષયદ�ઠ �.૧૦૦/- ફ� રહ�શે.( રસાયણશા�, �વશા�, ભૌિતકશા� અને 

ગ�ણતશા� એમ �ખુ્ય િવષયોના PART-A)  

૬ 

 

ઉ�રવહ�ની �ણુ ચકાસણી, ઉ�રવહ��ુ ં અવલોકન 

તેમજ PART-A ની OMR SHEET ની કોપી મેળવવાની 

અર� કરવા માટ�ની િનયત ફ� ક�વી ર�તે ભરવાની 

વ્યવસ્થા છે ? 

અર� કરવાના Online Software માથંી જ SBI E-Pay System મારફતે “Pay 

Now” Buttonપર click કર�ને નીચેના કોઇપણ માધ્યમ દ્વારા ભર� શકાશે.  

૧) DEBIT CARD / CREDIT CARD 

૨) NET BANKING  

૩) Software માથંી નીકળેલા ચલણની Print લઇને SBI ની કોઇપણ  Branch 

મા ં�બ� જઇને ફ� ભર� શકાશે 

૭ ઉ�રવહ�ની �ણુ ચકાસણી અને ઉ�રવહ�ના 

અવલોકન મા ં� ુતફાવત છે. ?  

• બોડર્ દ્વારા ઉ�રવહ�ની �ણુ ચકાસણી અને અવલોકન માટ�ની મળેલ 

તમામ અર�ઓના આધાર� િવષયવાર ઉ�રવહ�ઓ�ુ ં વેર�ફ�ક�શન 

કરવામા ંઆવે છે.  

• �મા ંકોઇ પ્ર� તપાસવાનો બાક� હોય, કોઇ પ્ર� તપાસેલ હોય પરં� ુ

�ણુ �કુવાના બાક� હોય, �ણુના સરવાળામા ં �લૂ હોય તો તે�ુ ં

વે�રફ�ક�શન કરવામા ંઆવે છે.  

• � પ્ર��ુ ં �લુ્યાકંન થઇને �ણુ �કુાયેલ હોય તેવા કોઇ પ્ર� �નુ: 

તપાસવામા ંઆવતા નથી.  

• ઉપર �જુબની પ્ર�ક્રયા ઉ�રવહ�ની �ણુ ચકાસણી અને અવલોકન બ�ેં 

માટ� � તે િવષયના િશક્ષકો પાસે કરાવવામા ંઆવે છે.  
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ક્રમ પ્ર� ઉપાય 

• � ઉમેદવાર� �ણુ ચકાસણી કરાવેલ હોય તેઓને વેર�ફ�ક�શન બાદ 

પ્રત્��ુર દશાર્વેલ સરનામે મોકલવામા ંઆવે છે.  

• � ઉમેદવારોએ અવલોકન કરાવેલ હોય તેઓને �ણુ ચકારણી થયેલ 

ઉ�રવહ� બોડર્ િનયત કર� તે સ્થળે, તાર�ખે અને સમયે �બ� 

બતાવવામા ંઆવે છે.  

• �બ� અવલોકન બાદ ઉમેદવારને જવાબ દશાર્વેલ સરનામે મોકલવામા ં

આવે છે.  

• આમ �ણુ ચકાસણી અને અવલોકન માટ� સમાન પ્ર�ક્રયા હાથ ધરવામા ં

આવે છે.  

• આમ, અવલોકનમા ંઉ�રવહ� �બ� જોવા મળે તે િસવાય �ણુ ચકાસણી 

�વી જ પ્ર�ક્રયા થાય છે.  

૮ PART -A ની OMR SHEETના �લુ્યાકંન �ગે અમને 

ક�વી ર�તે જવાબ મળશે.   

ઉમેદવારની માગેંલ િવષયની તેઓ દ્વારા ભર�લ OMR SHEETની નકલ અને 

તેઓએ આપેલ જવાબની સામે આન્સર ક� નો પ્રત્��ુર દશાર્વીને તેઓનો 

જવાબ સાચો છે ક� ખોટો અને પ્ર�વાર મેળવેલ �ણુ સાથેનો પ્રત્��ુર 

(ર�પોટર્) આપવામા ંઆવે છે. 

૯ ઉમેદવાર પર�ક્ષામા ંહાજર હતા પરં� ુપ�રણામમા ંતે 

િવષયમા ંગેરહાજર દશાર્વીને પ�રણામ મળેલ છે. તો 

આવા �કસ્સામા ં�ુ ંકરવા�ુ ંરહ� ?  

બોડર્ની વેબસાઇટ ઉપર તેમજ શાળામા ંદફતર ચકાસણી માટ��ુ ંઅર� પત્રક 

મોકલાવેલ છે. તેની સાથે જ�ર� આધારો �વા ક� પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત રહ્યાના 

આધાર તર�ક� પ્રવેિશકા (ફ� રસીદ)ની પ્રમા�ણત નકલ �ણુપત્રકની 
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ક્રમ પ્ર� ઉપાય 

પ્રમા�ણત નકલ સાથે બોડર્ના નીચે દશાર્વેલ ઇ-મેલ આઇ.ડ� પર ઇ-મેલ 

કર�ને અર� કર� શકાશે. 

અર� કરવા માટ�નો સમયગાળો :- તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી 

તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ �ધુી  

ઇ-મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર શ� 

થયે અરજદાર� અસલ અર�પત્રક અને તેની સાથેના આધારો સાથે “ શ્રી 

એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, �જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,સેકટર-૧૦ બી એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં 

ગાધંીનગર. 

૧૦ ઉમેદવાર માચર્-૨૦૨૦ની પર�ક્ષામા ંઉિ�ણર્ થયેલ છે 

અને તેને મેળવેલ પ�રણામથી સતંોષ નથી તો આવા 

ઉમેદવાર માચર્-૨૦૨૦�ુ ં મેળવેલ પ�રણામ જમા 

કરાવી શક� ? � ુપ્ર�ક્રયા કરવાની ?  

હા, ઉિ�ણર્ ઉમેદવારોએ મેળવેલ પ�રણામ �ધુારવા માટ� બોડર્ની વેબસાઇટ 

ઉપર તેમજ શાળામા ંપાસ થયેલા ઉમેદવાર� મેળવેલ પ�રણામ �ધુારાણા 

�નુ: ઉપ�સ્થત થવા માટ��ુ ં અર�પત્રક સાથે માચર્-૨૦૨૧ ની પર�ક્ષા 

માટ�ની  િનયત ફ� િસવાય જ�ર� આધારો સાથે બોડર્ના નીચે દશાર્વેલ ઇ-

મેલ આઇ.ડ� પર ઇ-મેલ કર�ને અર� કર� શકાશે. 

 

 

mailto:gshsebexamscience@gmail.com
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અર� કરવા માટ�નો સમયગાળો :- તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦/૦૯/૨૦૨૦ �ધુી  

ઇ-મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર શ� થયે 

અરજદાર� અસલ અર�પત્રક સાથે િનયત ફ� નો ડ�માન્ડ ડ્રાફટ અને તેની 

સાથેના આધારો સાથે “ શ્રી એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્, સેકટર-૧૦ બી 

એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં ગાધંીનગર 

૧૧ ઉમેદવાર માચર્-૨૦૨૦ની પર�ક્ષામા ં �ૃપા �ણુ 

મેળવીને (એટલે ક� � તે િવષયમા ં૩૩ �ણુ કરવા 

માટ� વધારાના �ણુ ઉમેર�ને પાસ કર�લ હોય) ઉિ�ણર્ 

થયેલ હોય. તેઓએ �ૃપા �ણુ સ્વીકારવા નથી અને 

�ૃપા �ણુ િસવાય�ુ ંનાપાસ�ુ ંપ�રણામ મેળવ�ુ ં છે. 

તો મેળવી શક� ?  જો “હા” તો �ુ ંકર�ુ ંપડ� ?  

હા, ઉિ�ણર્ ઉમેદવાર �ણુ �ટૂ (�ૃપા �ણુ) મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવાર� 

“મેળવેલ �ણુ �ટૂ ન સ્વીકારવા માટ��ુ ં અર�પત્રક” બોડર્ની વેબસાઇટ 

પરથી અથવા શાળામા ં“મેળવેલ �ણુ �ટૂ ન સ્વીકારવા માટ��ુ ંઅર�પત્રક” 

મેળવી અર�પત્રકની િવગતો ભર� તેની સાથે જ�ર� આધારો સાથે બોડર્ના 

નીચે દશાર્વેલ ઇ-મેલ આઇ.ડ� પર ઇ-મેલ કર�ને અર� કર� શકાશે.  

અર� કરવા માટ�નો સમયગાળો :- તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી 

તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૦ �ધુી  

ઇ-મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

mailto:gshsebexamscience@gmail.com
mailto:gshsebexamscience@gmail.com
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લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર શ� 

થયે અરજદાર� અસલ અર�પત્રક અને તેની સાથેના આધારો સાથે “ શ્રી 

એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, �જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,સેકટર-૧૦ બી એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં 

ગાધંીનગર 

૧૨ પ�રણામ �હ�ર થયેલ છે �મા ં અટક / નામ / 

િપતાના નામમા ં સ્પેલ�ગ �લુ થયેલ છે. માર� 

�ધુારવા માટ� �ુ ં કાયર્વાહ� કરવી ? કયા ં �ધુીમા ં

પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ� ?  

  

હા, ઉિ�ણર્ ઉમેદવારના અટક / નામ / િપતાના નામમા ંસ્પેલ�ગ �ધુારવા 

માટ�  ઉમેદવાર� “ઉચ્ચતર માધ્યિમક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાના પ્રમાણપત્ર / 

�ણુપત્રકમા ં નામ / અટકમા ં �ધુારો કરવાની અર�નો ન�નુો” બોડર્ની 

વેબસાઇટ ઉપર તેમજ શાળામા ં“ઉચ્ચતર માધ્યિમક પ્રમાણપત્ર પર�ક્ષાના 

પ્રમાણપત્ર / �ણુપત્રકમા ં નામ / અટકમા ં �ધુારો કરવાની અર�નો 

ન�નુો” સાથે જ�ર� આધારો સાથે બોડર્ના નીચે દશાર્વેલ ઇ-મેલ આઇ.ડ� પર 

ઇ-મેલ કર�ને અર� કર� શકાશે.  

       બોડર્ દ્વારા �ણુપત્રક / પ્રમાણપત્ર�ુ ં િવતરણ શાળાને � તાર�ખે 

કરવામા ં આવે તે તાર�ખથી ૦૩ માસના ગાળામા ં (તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૦ 

�ધુી) કોઈ ફ� લેવામા ંઆવશે ન�હ અને અરજદારના અસલ �ણુપત્રક / 

પ્રમાણપત્ર પરત જમા લઈને નવા �ણુપત્રક / પ્રમાણપત્ર આપવામા ં

આવશે. જો ઉક્ત સમયગાળા બાદ �ધુારા માટ� અર� આવશે તો તે માટ� 

�િપયા ૫૦/- ફ� લેવામા ંઆવશે અને અરજદારના અસલ �ણુપત્રક / 
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પ્રમાણપત્ર પરત જમા લઈને �ુપ્લીક�ટ �ણુપત્રક / પ્રમાણપત્ર આપવામા ં

આવશે.  ઇ-મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

  લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર 

શ� થયે અરજદાર� અસલ અર�પત્રક અને તેની સાથેના આધારો સાથે “ 

શ્રી એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, �જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,સેકટર-૧૦ બી એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં 

ગાધંીનગર 

૧૩ શાળાએ �ણુપત્રક પ્રમાણપત્ર ક� શાળા છોડયા�ુ ં

પ્રમાણપત્ર�ુ ંિવતરણ �ાર� કર�ુ ં? અને Covid-19ની 

પ�ર�સ્થિતમા ંક�વી વ્યવસ્થા ગોઠવવી ? 

શાળાએ તા.૨૮/૦૫/૨૦૨૦ના રોજ ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના 

િવદ્યાથ�ઓની સખં્યા ધ્યાને લઇ ૧૦-૧૦ �ટલા િવદ્યાથ�ઓને અડધા અડધા 

કલાકનો સમય�ુ ં�તર રાખીને �ણુપત્રક પ્રમાણપત્ર ક� શાળા છોડયા�ુ ં

પ્રમાણપત્ર�ુ ંિવતરણ �ગેનો કાયર્ક્રમ િનિ�ત કર� િવદ્યાથ�ઓને ટ�લીફોન ક� 

અન્ય માધ્યમથી �ણ કરવાની રહ�શે. 

શાળામા ંઆવનાર તમામ સ્ટાફ િવદ્યાથ�-વાલીઓએ માસ્ક ફર�યાત પહ�રન 

આવે તેમજ હાથ ધોવાની / સેનેટાઇઝેશનની �િુવધા ઉભી કરવી તેમજ 

સામા�જક �તર જળવાય તે ધ્યાને લે�ુ ં

પ�રણામ િવતરણ દરિમયાન િવદ્યાથ�ઓ પાસે �પૃમા ંફોટોગ્રાફ ક� રાસગરબા 

ક� કોઇ સા��ૂહક પ્ર�િૃત યો�ય નહ� તેમજ િવદ્યાથ�ઓ-િવદ્યાથ�ઓ વચ્ચે 

િનયત કર�લ સામા�જક �તર જળવાય તેની તક�દાર� લેશો. 

mailto:gshsebexamscience@gmail.com
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૧૪ �ણુપત્રક / પ્રમાણપત્રક / શાળા છોડયા�ુ ં

પ્રમાણપત્ર ખોવાઇ ગયેલ છે �ુપ્લીક�ટ મેળવવા �ુ ં

કર�ુ ં?  

• શાળા છોડયા�ુ ંપ્રમાણપત્ર �ુપ્લીક�ટ મેળવવા માટ� શાળાનો સપંકર્ 

કરવો.   

• �ણુપત્રક પ્રમાણપત્રક �ુપ્લીક�ટ મેળવવા માટ� 

www.gsebeservice.com ઉપર જઇને િનયત ફ� ભર�ને ઓનલાઈન અર� 

કરવાની રહ�શે. બોડર્ દ્વારા ટપાલ મારફતે �ુપ્લીક�ટ �ણુપત્રક / 

પ્રમાણપત્રક મોકલી આપવામા ંઆવશે. 

૧૫ વષર્ -૨૦૨૦ની �રૂક પર�ક્ષા કોણ પર�ક્ષા આપી શક�?  �રૂક પર�ક્ષામા ંનીચે �જુબના િવદ્યાથ� ઉપ�સ્થત કર� શકશે. 

૧) માચર્-૨૦૨૦ની પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત થયા બાદ ૧ અથવા ૨ િવષયમા ં

અનઉિ�ણર્ રહ�લ િવદ્યાથ� 

૨) �ણુ �ટૂ ક્ષમ્ય કર�લ હોય (ગે્રસથી પાસ થયેલ હોય) અને િવદ્યાથ� ગે્રસ 

(�ણુ �ટૂ) લેવા ન ઇચ્છતા હોય અને ફર�થી ૧ અથવા ૨ િવષયમા ંનાપાસ 

હોવાના કારણે �રૂક પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત થવા માગં હોય તેવા િવદ્યાથ�. 

૩) �રૂક પર�ક્ષા માટ��ુ ંઆવેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરવા�ુ ંરહ�શે. 

એક િવષયની પર�ક્ષા માટ�ની ફ� – �.૧૮૦/-  

બે િવષયની પર�ક્ષા માટ�ની િવષય – �.૩૦૦/-  

પ્રાયો�ગક િવષયની િવષયદ�ઠ પર�ક્ષા ફ� - �.૧૧૦/- 

�રૂક પર�ક્ષા �ગેની તાર�ખ ન�� થયે સમાચાર માધ્યમો દ્વારા પ્રસાર 

પ્રચાર કરવામા ંઆવશે.  

૧૬ �રૂક પર�ક્ષા માટ� આવેદનપત્ર ક�વી ર�તે ભરવા�ુ ં

રહ�શે ?  

�રૂક પર�ક્ષા માટ� આવેદનપત્ર ઓનલાઈન ભરવાના રહ�શે અને તે �ગે 

બોડર્ દ્વારા પ્રસાર માધ્યમો દ્વારા �ણ કરવામા ંઆવશે.  

http://www.gsebeservice.com/
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૧૭ િવજ્ઞાન પ્રવાહમા ંનાપાસ થનાર ઉમેદવાર જો િવજ્ઞાન 

પ્રવાહમા ં અભ્યાસ ન કરવો હોય અને ધોરણ-૧૨ 

સામાન્ય પ્રવાહમા ંઅભ્યાસ કરવો હોય તો કર� શકાય 

? તે માટ� �ુ ંકરવા�ુ ંરહ� ?  

હા, � શાળામાથંી ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ નાપાસ થયેલ હોય તે શાળા 

મારફતે સામાન્ય પ્રવાહના ખાનગી ઉમેદવાર (EXTERNAL STUDENT) તર�ક� 

માચર્-૨૦૨૧ની પર�ક્ષામા ંબેસી શકશે. 

૧૮ �દવ્યાગં પર�ક્ષાથ��ુ ંપાસ થવા�ુ ંધોરણ �ુ ંછે ? દર�ક િવષયમા ં૨૦% �ણુ મેળવેલ હોય તેવા �દવ્યાગં પર�ક્ષાથ� પાસ �હ�ર 

થાય.  

૧૯ �દવ્યાગં પર�ક્ષાથ�એ પર�ક્ષાના આવેદનપત્ર ભરતી 

વખતે �દવ્યાગં �ગેની િવગત દશાર્વેલ ન હોય તો  

તેવા �કસ્સામા ં પ�રણામ �હ�રાત બાદ �દવ્યાગંનો 

લાભ લઇ શકાય ?  

હા, �દવ્યાગં અરજદાર� ધોરણ-૧૦�ુ ં �ણુપત્રક સીવીલ સ�ન�ુ ં �દવ્યાગં 

�ગે�ુ ંપ્રમાણપત્ર અને શાળાના આચાયર્શ્રીના સ�હ િસ�ા સાથેના પત્ર સાથે 

નીચેના ઇ-મેલ ઉપર મેઈલ કરવાનો રહ�શે. 

અર� કરવા માટ�નો સમયગાળો :- તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી 

તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૦ �ધુી  

ઇ.મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર 

શ� થયે અરજદાર� અસલ અર�પત્રક અને તેની સાથેના આધારો સાથે “ 

શ્રી એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, �જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,સેકટર-૧૦ બી એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં 

ગાધંીનગર 

mailto:gshsebexamscience@gmail.com
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૨૦ �જુક�ટ-૨૦૨૦ની પર�ક્ષા કયાર� યો�વવાની છે ?  તા.૩૦/૦૭/૨૦૨૦ને ��ુવાર�  

૨૧ �જુક�ટ-૨૦૨૦�ુ ંઆવેદનપત્ર ભરવા� ુરહ� ગયેલ છે 

તો ભર� શકાય ?  

ના 

૨૨ ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ�ુ ં

પ�રણામ કયાર� �હ�ર કરવામા ંઆવશે. ? 

પ�રણામ તૈયાર કરવાની કામગીર� શ� છે પ�રણામ �હ�ર કરવાની તાર�ખ 

સમાચાર પત્રો અને ટ�.વી.ના માધ્યમથી �હ�રાત કરવામા ંઆવશે. 

૨૩ ઉમેદવારને પ�રણામ �હ�ર થ� ુ ત્યાર� ઓનલાઈન 

ર�ઝવર્ તેવો મેસેજ આવે છે તો કયા કારણથી પ�રણામ 

અટકાવેલ છે ?   

ઉમેદવાર પર�ક્ષાખડંમા ં ગેરર�િત  કરતા ં પકડાયેલ હોય અથવા 

પર�ક્ષાખડંના CC TV મા ં ગેરર�િત કરતા હોય તે�ુ ંપ્રાથિમક દ્ર�ષ્ટએ ધ્યાને 

આવેલ હોય તેથી પ�રણામ અટકાવેલ છે. આ �ગે બોડર્ દ્વારા ઉમેદવારોની 

�નુાવણી રાખીને િનણર્ય કરવામા ંઆવશે તેની �ણ ઉમેદવારને કરવામા ં

આવશે. જો ઉમેદવારને � િશક્ષા ન�� થશે અને જો ઉમેદવાર �રૂક 

પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત થવા પાત્ર હશે તો તેની �ણ શાળાને કરવામા ંઆવશે.     

૨૪ ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહમા ં �પૃ AB રાખવામા ં

આવેલ હોય અને ઉમેદવાર પાસ હોય અને તેમને �પૃ 

A ક� �પૃ B કરાવ�ુ ંહોય તો થઈ શક� ?  

હા, 

બોડર્ની વેબસાઇટ ઉપર તેમજ શાળામા ંAB �પૃમાથંી A ક� B �પૃનો  િવકલ્પ 

આપી પ�રણામ મેળવવા માટ��ુ ંઅર�પત્રક મોકલાવેલ છે. તેની સાથે જ�ર� 

આધારો �વા ક� પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત રહ્યાના આધાર તર�ક� પ્રવેિશકા (ફ� 

રસીદ)ની પ્રમા�ણત નકલ �ણુપત્રકની પ્રમા�ણત નકલ સાથે બોડર્ના નીચે 

દશાર્વેલ ઇ-મેલ આઇ.ડ� પર ઇ-મેલ કર�ને અર� કર� શકાશે. 
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ક્રમ પ્ર� ઉપાય 

અર� કરવા માટ�નો સમયગાળો :- તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ થી 

તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૦ �ધુી  

ઇ-મેલ આઇ.ડ�:-gshsebexamscience@gmail.com 

લોકડાઉનના કારણે ટપાલ વ્યવહાર બધં હોઇ �નુ: ટપાલ વ્યવહાર શ� થયે 

અરજદાર� અસલ અર�પત્રક અને તેની સાથેના આધારો સાથે “ શ્રી 

એ.ડ�.ખસિતયા, મદદનીશ સ�ચવ, ક-શાખા, �જુરાત માધ્યિમક અને 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,સેકટર-૧૦ બી એસ.બી.આઇ.ની બા�ુમા,ં 

ગાધંીનગર. 

૨૫ �જુક�ટ પર�ક્ષા માટ� કયા ધોરણના અભ્યાસક્રમના 

આધાર� તૈયાર� કરવી ?  

ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહનો શૈક્ષ�ણક વષર્ ૨૦૧૯-૨૦૨૦ મા ં અમલી 

અભ્યાસક્રમ ધ્યાને લેવો.    
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