
�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્,  

ગાધંીનગર 

સને-૨૦૨૦-૨૧ ના વષર્મા ંઅભ્યાસ કરતા ધોરણ-૧૨ ના 

િનયિમત િવદ્યાથ�ઓના પ�રણામ તૈયાર કરવા �ગે. 
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ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, 
ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� અને સસં્�ૃત મધ્યમાના િવદ્યાથ�ઓના પ�રણામ 
તૈયાર કરવા માટ�ના િનયત માપદંડો અને �ણુભારની િવગત.  

ક્રમ િવગત 
મહ�મ 
�ણુભાર 

A 
ધોરણ-૧૦ ના બોડર્ના િવષયવાર મેળવેલ ૭૦ �ણુના આધાર� ધોરણ-૧૨ 
ના �ૂથ �જુબના િવષયોમા ં�ણુાકંન.(૭૧.૪૩%)   

૫૦ �ણુ 

B 

ધોરણ-૧૧ મા ં િનયિમત અભ્યાસ દરિમયાન યો�યેલ ધોરણ-૧૧ ની 
પ્રથમ સામાિયક કસોટ� ૫૦ �ણુની અને �દ્વતીય સામાિયક કસોટ� ૫૦ 
�ણુમાથંી મેળવેલ �ુલ �ુણના સર�રાશ �ણુના આધાર� �ુણાકંન (૫૦%) 

૨૫ �ણુ 

C 

શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન યો�યેલ ધોરણ-૧૨ ની પ્રથમ 
સામાિયક કસોટ� ૧૦૦ �ુણની અને વષર્ દરિમયાન યો�યેલ િવષયવાર 
એકમ કસોટ� ૨૫ �ણુની એમ �ુલ ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુના 
આધાર� �ણુાકંન (૨૦%) 

૨૫ �ણુ 

�ુલ ૧૦૦ �ણુ 

2 



[A] ધોરણ-૧૦ ના બોડર્ના પ�રણામમા ં િવષયવાર મેળવેલ ૭૦ �ણુના 
આધાર� ધોરણ-૧૨ મા ં િવદ્યાથ�એ પસંદ કર�લ �ૂથ �જુબના િવષયમા ં
�ણુાકંનની પધ્ધિત. 

(ક) ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહના પ�રણામ તૈયાર કરતી વખત ેધોરણ-૧૦ 
બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની સમજ.  

�ૂથ-૦૧ ના િવષય માટ� :- 

• ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહના �ૂથ-૦૧ માથંી પસદં કર�લ ��ે� (૦૦૬) 

(�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૩) (��તીય ભાષા) ભાષાના �ણુ 

માટ� ધોરણ-૧૦ ની ��ે� (૦૦૪ ) (�થમ ભાષા) અથવા ��ે� 

(૦૧૬) (��તીય ભાષા) મા ં મેળવેલ �ણુને ધોરણ-૧૨ ના િવજ્ઞાન 

�વાહના �ૂથ-૦૧ ના િવષયના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ંઆવશે. 
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(ક) ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ 

બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની સમજ.  

�ૂથ-૦૨ ના િવષય માટ� :- 

• ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહના �ૂથ-૦૨ માથંી પસદં કર�લ કોઈ 
એક ��તીય ભાષા અથવા કમ્પ્�ટુર િવષયના �ણુ માટ� ધોરણ-
૧૦ ની ��ે� (૦૦૪ ) (�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૬) 
(��તીય ભાષા) િસવાયની ધોરણ-૧૦ મા ંિવ�ાથ�એ પસદં કર�લ 
ભાષા પૈક� કોઈ એક સબિંધત ભાષામાથંી મેળવેલ �ણુને 
ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહના �ૂથ-૦૨ ના િવષયના �ણુ તર�ક� 
ગણતર� કરવામાં આવશે. 
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(ક) ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ 
બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની સમજ.  

�ૂથ-૦૩ ના િવષય માટ� :- 
(1) �પૃ-A 

• પસદં કરવાના િવષયો ગ�ણત (૦૫૦), રસાયણ િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને ભૌિતક 
િવજ્ઞાન (૦૫૪).   

•  ધોરણ-૧૦ ના ગ�ણતમા ંમેળવેલ �ણુને �પાતં�રત કર� ધોરણ-૧૨ ના ગ�ણત 
(૦૫૦) ના �ણુ ગણવામા ંઆવશે.  

• ધોરણ-૧૦ ના િવજ્ઞાન અને ગ�ણતમા ંમેળવેલ �ણુના સર�રાશ �ણુને �પાતં�રત 
કર� ધોરણ-૧૨ ના રસાયણ િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને ભૌિતક િવજ્ઞાન (૦૫૪)ના �ણુ 
ગણવામા ંઆવશે.  

(2)  �પૃ-B  
•  પસદં કરવાના િવષયો �વિવજ્ઞાન (૦૫૬), રસાયણ િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને 

ભૌિતક િવજ્ઞાન (૦૫૪).   
•  ધોરણ-૧૦ ના િવજ્ઞાનમા ં મેળવેલ �ણુને �પાતં�રત કર� ધોરણ-૧૨ ના 

�વિવજ્ઞાન (૦૫૬)ના �ણુ ગણવામા ંઆવશે.  
• ધોરણ-૧૦ ના િવજ્ઞાન અને ગ�ણતમા ંમેળવેલ �ણુના સર�રાશ �ણુને �પાતં�રત 

કર� ધોરણ-૧૨ ના રસાયણ િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને ભૌિતક િવજ્ઞાન (૦૫૪)ના �ણુ 
ગણવામા ંઆવશે.  

 5 



(ક) ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ 
બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની સમજ.  

�ૂથ-૦૩ ના િવષય માટ� :- 
(3)  �પૃ-AB 

• પસદં કરવાના િવષયો ગ�ણત (૦૫૦), �વિવજ્ઞાન (૦૫૬), રસાયણ 
િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને ભૌિતક િવજ્ઞાન (૦૫૪).   

• ધોરણ-૧૦ ના ગ�ણતમા ં મેળવેલ �ણુને �પાતં�રત કર� ધોરણ-૧૨ ના 
ગ�ણત (૦૫૦) ના �ણુ ગણવામા ંઆવશે.  

• ધોરણ-૧૦ ના િવજ્ઞાનમા ં મેળવેલ �ણુને �પાતં�રત કર� ધોરણ-૧૨ ના 
�વિવજ્ઞાન (૦૫૬)ના �ણુ ગણવામા ંઆવશે. 

• ધોરણ-૧૦ ના િવજ્ઞાન અને ગ�ણતમા ં મેળવેલ �ણુના સર�રાશ �ણુને 
�પાતં�રત કર� ધોરણ-૧૨ ના રસાયણ િવજ્ઞાન (૦૫૨) અને ભૌિતક િવજ્ઞાન 
(૦૫૪)ના �ણુ ગણવામા ંઆવશે.  
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િવજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રાયો�ગક પા�ુ ંધરાવતા િવષયો�ુ ં�ણુાકંન :- 

• ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહની �ાયો�ગક પર�ક્ષા ૦૮ મહાનગરપા�લકા 
િવસ્તારમા ંયો�યેલ નથી અને તે િસવાયના િવસ્તારોમા ંયો�યેલ છે. �થી 
૫૦% �ટલા ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહના િવ�ાથ�ઓની પર�ક્ષા બોડર્ �ારા 
યો�યેલ છે. �યાર� બાક�ના ૫૦% �ટલા િવ�ાથ�ઓની પર�ક્ષા યો�યેલ 
નથી.  

• આમ, �લૂ્યાકંન માપદંડો એક�પ કરવા જ�ર� હોય રા�યના તમામ 
િવ�ાથ�ઓ માટ� એક સર�ુ ં�લૂ્યાકંન થાય તે જ�ર� છે. �થી.....    

• ધોરણ-૧૨ રસાયણ િવજ્ઞાન, ભૌિ�ક િવજ્ઞાન અને �વિવજ્ઞાનના �ાયો�ગક 
પાસાના �લૂ્યાકંન માટ� શાળા કક્ષાએ ધોરણ-૧૧ અને ધોરણ-૧૨ મા ંઅભ્યાસ 
દરિમયાન િવ�ાથ� �ારા કર�લ �ાયો�ગક કાયર્ને ધ્યાને લઈ િવષય િશક્ષકો 
�ારા �લૂ્યાકંન કરવા�ુ ં રહ�શે અને તે �ણુને ધોરણ-૧૨ રસાયણ િવજ્ઞાન, 
ભૌિ�ક િવજ્ઞાન અને �વિવજ્ઞાનના �ાયો�ગક િવષયના �ણુ તર�ક� 
ગણાવાના રહ�શે અને તે �જુબના �ણુ શાળા �ારા ઓનલાઈન અપલોડ 
કરવાના રહ�શે. 
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ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.   

ક્રમ  િવદ્યાથ�એ ધોરણ-
૧૨ િવજ્ઞાન 

પ્રવાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
� ુ ં�ૂથ  

િવદ્યાથ�ના ધોરણ-૧૦ 
નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ)   

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના િવષય 
માટ� ૫૦ �ણુમા ં

�પાતંર કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  �ગે્ર� (૦૧૩)  ૦૧  �ગે્ર� (૦૧૬)  ૩૬  ૨૫.૭૧ = ૨૬ 

૨  સસં્�તૃ (૧૨૯)  ૦૨  �હન્દ� (૦૧૪)  ૫૩ ૩૭.૮૫ = ૩૮ 

૩  ગ�ણત (૦૫૦)  ૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  ૩૪ ૨૪.૨૮ = ૨૪ 

૪  �વિવજ્ઞાન (૦૫૬)  ૦૩  િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧)  

૪૯  ૩૫ 

૫  રસાયણ િવજ્ઞાન 
(૦૫૨)  

૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  અને 
િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧) મા ં
મેળવેલ સર�રાશ �ણુ   

૩૪+૪૯ = ૮૩/૨ 
= ૪૧.૫૦   

૨૯.૬૪ = ૩૦  

૬  ભૌિતક િવજ્ઞાન 
(૦૫૪)  

૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  અને 
િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧) મા ં
મેળવેલ સર�રાશ �ણુ   

૩૪+૪૯ = ૮૩/૨ 
= ૪૧.૫૦   

૨૯.૬૪ = ૩૦  
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ન�ધ : િવદ્યાથ�એ ધોરણ-૧૦ માં �ગે્ર� (૦૧૬) માં ૩૬ �ણુ મેળવેલ છે. �ને ધોરણ-૧૨ ના �ગે્ર� 
(૦૧૩) માટ� ૫૦ �ણુમા ં�પાતં�રત કરતા ૩૬*૫૦/૭૦ = ૨૫.૭૧ ને �ણૂા�ક કરતા = ૨૬ �ણુ થાય.  



ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.   

ક્રમ  િવદ્યાથ�એ ધોરણ-
૧૨ િવજ્ઞાન 

પ્રવાહમાં પસંદ 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ � ુ ં
�ૂથ  

િવદ્યાથ�ના ધોરણ-૧૦ 
નો �ણુ માટ�   

ગણતર�માં લેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ માં 
૭૦ �ણુમાંથી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના િવષય 
માટ� ૫૦ �ણુમાં 

�પાંતર કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  �ગે્ર� (૦૦૬)  ૦૧  �ગે્ર� (૦૦૪)  ૪૨ ૩૦ 

૨  કોમ્પ્�ટુર એ��.ુ 
(૩૩૧)  

૦૨  �જુરાતી (૦૧૩)  ૪૭ ૩૩.૫૭ = ૩૪ 

૩  ગ�ણત (૦૫૦)  ૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  ૧૯+૪* = ૧૯ ૧૩.૫૭ = ૧૪ 

૪  �વિવજ્ઞાન 
(૦૫૬)  

૦૩  િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧)  

૪૯ ૩૫ 

૫  રસાયણ િવજ્ઞાન 
(૦૫૨)  

૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  અને 
િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧) માં 
મેળવેલ સર�રાશ �ણુ   

૧૯ + ૪૯ = 
૬૮/૨ = ૩૪  

૨૪.૨૮ = ૨૪ 

૬  ભૌિતક િવજ્ઞાન 
(૦૫૪)  

૦૩ ગ�ણત (૦૧૨)  અને 
િવજ્ઞાન અને 
ટ�કનોલો� (૦૧૧) માં 
મેળવેલ સર�રાશ �ણુ    

૧૯ + ૪૯ = 
૬૮/૨ = ૩૪  

૨૪.૨૮ = ૨૪ 
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ન�ધ : ધોરણ-૧૦ માં િવદ્યાથ�એ ગ�ણતમાં ૧૯ �ણુ મેળવેલ છે. પરં� ુપાસ કરવા માટ� ૦૪ ગે્રસ �ણુ 
મળેલ છે. તેથી ૧૯+૪* = ૧૯ ગણતર�માં લીધેલ છે.    



(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પ�રણામ 
તૈયાર કરતી વખત ેધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ  

�ૂથ-૦૧ ના િવષય માટ� :-  

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-૦૧ માથંી 

પસદં કર�લ ��ે� (૦૦૬) (�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૩) (��તીય 

ભાષા) ભાષાના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ની ���ે (૦૦૪ ) (�થમ ભાષા) 

અથવા ���ે (૦૧૬) (��તીય ભાષા) મા ં મેળવેલ �ણુને ધોરણ-૧૨ 

સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-૦૧ ના િવષયના �ણુ 
તર�ક� ગણતર� કરવામા ંઆવશે.  
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(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પ�રણામ 
તૈયાર કરતી વખત ેધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ  
�ૂથ-૦૨ ના િવષય માટ� :-  
• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-૦૨ માથંી 

પસદં કર�લ કોઈ એક ભાષાના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ની ��ે� (૦૦૪ ) 
(�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૬) (��તીય ભાષા) િસવાયની ધોરણ-૧૦ 
મા ંિવ�ાથ�એ પસદં કર�લ ભાષા પૈક� કોઈ એક સબિંધત ભાષામાથંી મેળવેલ 
�ણુને ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-૦૨ ના 
પસદં કર�લ એક (૦૧) િવષયના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ંઆવશે. 

�ૂથ-૦૩ ના િવષય માટ� :- 
• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષીના �ૂથ-૦૩ માથંી પસદં કર�લ 

૦૨ િવષયો માટ�ના �ણુ ધોરણ-૧૦ મા ં િવ�ાથ�એ પસદં કર�લ સામા�જક 
િવજ્ઞાન અને �ી� ભાષામાથંી મેળવેલ �ણુની સર�રાશ કરતા ંઆવતા �ણુને 
ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-૦૩ ના પસદં 
કર�લા બ ે(૦૨) િવષયોના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ંઆવશે. 
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(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પ�રણામ 
તૈયાર કરતી વખત ેધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ  

�ૂથ-૦૪ ના િવષય માટ� :- 

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષીના �ૂથ-૦૪ માથંી પસદં કર�લ 

૦૩ િવષયો માટ�ના �ણુ ધોરણ-૧૦ મા ં િવ�ાથ�એ પસદં કર�લ સામા�જક 
િવજ્ઞાન, િવજ્ઞાન અને �થમ ભાષામાથંી મેળવેલ �ણુની સર�રાશ કરતા ં

આવતા �ણુને ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ અને વ્યવસાયલક્ષી �વાહના �ૂથ-

૦૪ ના પસદં કર�લા �ણ (૦૩) િવષયોના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ં
આવશે. 
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે� (૦૧૬)  ૩૬ ૨૫.૭૧ = ૨૬ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૪૦  ૨૮.૫૭ = ૨૯ 

૩  �હન્દ� (૦૦૯)  ૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને �હન્દ� 
(૦૧૪) ના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� (૦૧૬ ) 
અને �જુરાતી 
(૦૦૧) િસવાયની 
�ી� ભાષા)  

૪૫+૩૨ = 
૭૭/૨ = 
૩૮.૫૦  

૨૭.૫૦ = ૨૮  
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ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.  



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� 
૫૦ �ણુમા ં

�પાતંર કરતા 
પ્રાપ્ત થતા 

�ણુ 

૪  મનોિવજ્ઞાન 
(૧૪૧)  

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૦૧૦) 
અને �હન્દ� (૦૧૪) ના 
સર�રાશ �ણુ (��ે� 
(૦૧૬ ) અને �જુરાતી 
(૦૦૧) િસવાયની �ી� 
ભાષા)  

૪૫+૩૨ = 
૭૭/૨ = 
૩૮.૫૦  

૨૭.૫૦ = 
૨૮  

૫  ઈિતહાસ (૦૨૯)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� 
પસદં કર�લ ધોરણ-૧૦ ની 
�થમ ભાષાના સર�રાશ 
�ણુ (દા.ત. �જુરાતી 
(૦૦૧)) 

૪૫+૪૭+ 
૪૦ = 

૧૩૨/૩ = 
૪૪ 

૩૧.૪૨ = ૩૧ 



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૬  સમાજશા� 
(૧૩૯)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�જુરાતી (૦૦૧)) 

૪૫+૪૭+ 
૪૦ = 

૧૩૨/૩ = 
૪૪ 

૩૧.૪૨ = 
૩૧ 

૭  �ગુોળ (૧૪૮)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�જુરાતી (૦૦૧))  

૪૫+૪૭+ 
૪૦ = 

૧૩૨/૩ = 
૪૪ 

૩૧.૪૨ = 
૩૧ 

 



�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૦૬)  ૦૧  ��ે� (૦૦૪)  ૫૬  ૪૦ 

૨  �જુરાતી 
(૦૦૮)  

૦૨  �જુરાતી (૦૧૩)  ૬૨ ૪૪.૨૮ = ૪૪ 

૩  વા�ણ�ય 
વ્યવસ્થા (૦૪૬)  

૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને �હન્દ� 
(૦૧૪) ના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� 
(૦૦૪ ) અને 
�જુરાતી (૦૧૩) 
િસવાયની �ી� 
ભાષા)  

૫૫+૬૦ = 
૧૧૫/૨ = 
૫૭.૫૦  

૪૧.૦૭ = ૪૧ 
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ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.  



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.   
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� 
૫૦ �ણુમા ં

�પાતંર કરતા 
પ્રાપ્ત થતા 

�ણુ 

૪  નામાના �ળૂતત્વો 
(૧૫૪)  

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૦૧૦) 
અને �હન્દ� (૦૧૪) ના 
સર�રાશ �ણુ (��ે� 
(૦૦૪ ) અને �જુરાતી 
(૦૧૩) િસવાયની �ી� 
ભાષા)  

૫૫+૬૦ = 
૧૧૫/૨ = 
૫૭.૫૦  

૪૧.૦૭ = 
૪૧ 

૫  અથર્શા� (૦૨૨)   ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� 
પસદં કર�લ ધોરણ-૧૦ ની 
�થમ ભાષા ના સર�રાશ 
�ણુ (દા.ત. ��ે� 
(૦૦૪))  

૫૩+૫૫+ 
૫૬ = 

૧૬૪/૩ = 
૫૪.૬૬  

૩૯.૦૪ = 
૩૯ 



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �ગે્ર� માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના �ણુની 
ગણતર�.   
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૬  �કડાશા� 
(૧૩૫)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. ��ે� (૦૦૪))  

૫૩+૫૫+ 
૫૬ = 

૧૬૪/૩ = 
૫૪.૬૬  

૩૯.૦૪ = 
૩૯ 

૭  સે��ટર�યલ 
�ે�ક્ટસ અને 
વા�ણ�ય 
પ�વ્યવહાર 
(૩૩૭)  

૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. ��ે� (૦૦૪))  

૫૩+૫૫+ 
૫૬ = 

૧૬૪/૩ = 
૫૪.૬૬  

૩૯.૦૪ = 
૩૯ 

 



�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ 
નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય  (૭૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે� (૦૧૬)  ૨૦+૩* = ૨૦ ૧૪.૨૮ = ૧૪ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૨૯ ૨૦.૭૧ = ૨૧ 

૩  ઉ�ોગ 
સાહિસકતા 
(૧૫૬)  

૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને �હન્દ� 
(૦૧૪) ના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� (૦૧૬ ) 
અને �જુરાતી (૦૦૧) 
િસવાયની �ી� 
ભાષા)  

૨૯+૩૬ = 
૬૫/૨ = 
૩૨.૫૦ 

૨૩.૨૧ = ૨૩ 
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ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાિંત્રક �ૂથ-T) �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  



ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાિંત્રક �ૂથ-T ) �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ
-૧૨ �ુ ં
�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૪  પદાથર્ િવજ્ઞાન અને 
ગ�ણતશા� (૨૫૪)   

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૦૧૦) 
અને �હન્દ� (૦૧૪) ના 
સર�રાશ �ુણ (��ે� (૦૧૬ ) 
અને �ુજરાતી (૦૦૧) 
િસવાયની �ી� ભાષા)  

૨૯+૩૬ = 
૬૫/૨ = 
૩૨.૫૦ 

૨૩.૨૧ = 
૨૩ 

૫  િસસ્ટમ 
એના�લસીસ એન્ડ 
�ડઝાઈન (૩૨૫)  

૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. �ુજરાતી (૦૦૧)) 

૧૮+૫*=૧૮ + 
૨૯ + ૨૯ = 
૭૬ /૩ = 
૨૫.૩૩  

૧૮.૦૯ = 
૧૮  



ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાિંત્રક �ૂથ-T ) �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૬  કમ્પ્�ટુર 
એ�પ્લક�શન 
(૩૨૭)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�ુજરાતી (૦૦૧)) 

૧૮+૫*=૧૮ 
+ ૨૯ + ૨૯ 
= ૭૬ /૩ = 

૨૫.૩૩  

૧૮.૦૯ = 
૧૮  

૭  �ો�ાિમ�ગ લ�ગ્વેજ 
(૩૨૯)  

૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�ુજરાતી (૦૦૧))  

૧૮+૫*=૧૮ 
+ ૨૯ + ૨૯ 
= ૭૬ /૩ = 

૨૫.૩૩  

૧૮.૦૯ = 
૧૮  



(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર 
કરતી વખત ે ધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ.  

�ૂથ-૦૧ ના િવષય માટ� :- 
• ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-૦૧ માથંી 

પસદં કર�લ ��ે� (૦૦૬) (�થમ ભાષા) અથવા ��ે� 
(૦૧૩) (��તીય ભાષા) ભાષાના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ની ��ે� 
(૦૦૪ ) (�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૬) (��તીય ભાષા) 
મા ં મેળવેલ �ણુને ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� 
�વાહના �ૂથ-૦૧ ના િવષયના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામાં 
આવશે. 
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(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર 
કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ.  
�ૂથ-૦૨ ના િવષય માટ� :- 
• ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-૦૨ માથંી પસદં 

કર�લ કોઈ એક ભાષાના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ની ��ે� (૦૦૪ ) 
(�થમ ભાષા) અથવા ��ે� (૦૧૬) (��તીય ભાષા) િસવાયની 
ધોરણ-૧૦ મા ં િવ�ાથ�એ પસદં કર�લ ભાષા પૈક� કોઈ એક સબિંધત 
ભાષામાથંી મેળવેલ �ણુને ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� 
�વાહના �ૂથ-૦૨ ના પસદં કર�લ એક (૦૧) િવષયના �ણુ તર�ક� 
ગણતર� કરવામા ંઆવશ.ે 

�ૂથ-૦૩ ના િવષય માટ� :- 
• ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-૦૩ ના પસદં 

કર�લા એક િવષયના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ના સામા�જક િવજ્ઞાન 
િવષયના �ણુને ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-
૦૩ ના પસદં કર�લ એક (૦૧) િવષયના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ં
આવશ.ે 
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(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� પ્રવાહના પ�રણામ તૈયાર 
કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોડર્ના પ�રણામની ગણતર� કર�લ ર�તની 
સમજ.  

�ૂથ-૦૪ ના િવષય માટ� :- 

• ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-૦૪ ના 

પસદં કર�લા ચાર િવષયોના �ણુ માટ� ધોરણ-૧૦ ના સામા�જક 
િવજ્ઞાન, િવજ્ઞાન, �તૃીય ભાષા અને �થમ ભાષામા ં મેળવેલ 

�ણુની સર�રાશ કરતા ંઆવતા �ણુને ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર 

�િુનયાદ� �વાહના �ૂથ-૦૪ ના પસદં કર�લ ચાર (૦૪) 
િવષયોના �ણુ તર�ક� ગણતર� કરવામા ંઆવશે. 
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ)   

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે� (૦૧૬)  ૨૬  ૧૮.૫૭ = ૧૯ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૪૭  ૩૩.૫૭ = ૩૪ 

૩  પ�પુાલન અને 
ડ�ર� િવજ્ઞાન 
(૦૮૦)  

૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) 

૪૮ ૩૪.૨૮ = ૩૪  

25 

ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર�િુનયાદ� પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  



ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર�િુનયાદ� પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 

સામાન્ય �વાહમા ં
પસદં કર�લ 

િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૪  સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૫૮)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦), �જુરાતી (૦૦૧)  
અને સસં્�ૃત (૦૧૭) ના 
સર�રાશ �ણુ 

૩૬ + ૪૮ + 
૪૭ + ૫૮ = 
૧૮૯ / ૪ = 

૪૭.૨૫   

૩૩.૭૫ = 
૩૪ 

૫  રા�યશા� (૦૨૩)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦), �જુરાતી (૦૦૧)  
અને સસં્�ૃત (૦૧૭) ના 
સર�રાશ �ણુ 

૩૬ + ૪૮ + 
૪૭ + ૫૮ = 
૧૮૯ / ૪ = 

૪૭.૨૫   

૩૩.૭૫ = 
૩૪ 



ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉ�ર�િુનયાદ� પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� 
ધોરણ-૧૦ ના �ણુની ગણતર�.  
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં
લેવાનો િવષય (૭૦ 

�ણુ)   

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 
કરતા 

પ્રાપ્ત થતા 
�ણુ 

૬  સસં્�ૃત (૧૨૯)  ૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦), �જુરાતી (૦૦૧)  
અને સસં્�ૃત (૦૧૭) ના 
સર�રાશ �ણુ 

૩૬ + ૪૮ + 
૪૭ + ૫૮ 
= ૧૮૯ / ૪ 
= ૪૭.૨૫   

૩૩.૭૫ = 
૩૪ 

૭  �ગુોળ (૧૪૮)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦), �જુરાતી (૦૦૧)  
અને સસં્�ૃત (૦૧૭) ના 
સર�રાશ �ણુ 
 

૩૬ + ૪૮ + 
૪૭ + ૫૮ 
= ૧૮૯ / ૪ 
= ૪૭.૨૫   

૩૩.૭૫ = 
૩૪ 



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉચ્ચતર ઉ�ર 
�િુનયાદ� પ્રવાહમા ંપ્રાયો�ગક પા�ું ધરાવતા િવષયોના �લૂ્યાકંન �ગે.  

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉચ્ચતર ઉ�ર �િુનયાદ� 

પ્રવાહમાં પ્રાયો�ગક પા�ુ ંધરાવતા િવષયોના �લૂ્યાંકન �ગે. 

 �ચત્રકામ સૈધ્ધાંિતક (૧૩૭) િવષયની ૩૦ �ણુની અને �ચત્રકામ પ્રાયો�ગક (૧૩૮) 

િવષયની ૭૦ �ણુની પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા યોજવામા ંઆવે છે.  

 ધોરણ-૧૨મા ં �ચત્રકામ સૈધ્ધાંિતક (૧૩૭) અને �ચત્રકામ પ્રાયો�ગક (૧૩૮) િવષય 

માટ� �ુલ ૧૦૦ �ણુમાંથી (૫૦+૨૫+૨૫ ની સ્ક�મ �જુબ) �ણુ ભરવાના રહ�શે. 

 �ચત્રકામ પ્રાયો�ગક (૧૩૮) િવષય માટ� અલગથી �ણુ ભરવાના રહ�શે નહ�.  

 બોડર્ને મળેલ ૧૦૦ �ણુને સીધે સીધા �ચત્રકામ સૈધ્ધાંિતક (૧૩૭)ના ૩૦ �ણુ અને 

�ચત્રકામ પ્રાયો�ગક (૧૩૮) ના ૭૦ �ણુ ગણવામા ંઆવશે. 
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ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉચ્ચતર ઉ�ર 
�િુનયાદ� પ્રવાહમા ંપ્રાયો�ગક પા�ું ધરાવતા િવષયોના �લૂ્યાકંન �ગે.  

 ધોરણ-૧૨ માં સગંીત સૈધ્ધાંિતક (૧૪૭) ૪૦ �ણુની પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા લેવામાં આવે 
છે.  

 સગંીત પ્રાયો�ગક (૧૪૮) િવષયની ૬૦ �ણુની પર�ક્ષા શાળા દ્વારા લેવામાં આવે છે.  
 શાળા દ્વારા સગંીત સૈધ્ધાંિતક (૧૪૭) ના �ણુ (૫૦+૨૫+૨૫ ની સ્ક�મ �જુબ) ૪૦ 

�ણુના બદલે ૧૦૦ �ણુમાંથી ભરવાના રહ�શે.  
 બોડર્ દ્વારા સગંીત સૈધ્ધાંિતક (૧૪૭) માં ૧૦૦ �ણુમાંથી મેળવેલ �ણુને ૪૦ �ણુમા ં

�પાત�ંરત કર� દ�વામા ંઆવશે. 
 સગંીત પ્રાયો�ગક (૧૪૮) ના �ણુ ૬૦ �ણુના બદલે ૫૦ �ણુમાંથી ભરવાના રહ�શે.  
 બોડર્ દ્વારા સગંીત પ્રાયો�ગક (૧૪૮) માં ૫૦ �ણુમાંથી મેળવેલ �ણુને ૬૦ �ણુમા ં

�પાતરં�ત કર� દ�વામા ંઆવશે.       
 ધોરણ-૧૨ ના કમ્પ્�ટુર િવષય, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉ.ઉ.�.ુ પ્રવાહના 

પ્રાયો�ગક પા�ુ ંધરાવતા િવષયોની ૫૦ �ણુની પર�ક્ષા શાળા કક્ષાએ યોજવામાં આવે 
છે.   

 ધોરણ-૧૨ ના કમ્પ્�ટુર િવષય, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉ.ઉ.�.ુ પ્રવાહના 
પ્રાયો�ગક પા�ુ ં ધરાવતા િવષયો માટ� થયેલ �લૂ્યાંકનમા ં િવદ્યાથ�એ મેળવેલ �ણુ 
ઓનલાઈન ભરવાના રહ�શે.  
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[B] ધોરણ-૧૧ ના અભ્યાસ દરિમયાન યો�યેલ ધોરણ-૧૧ ની પ્રથમ 
સામાિયક કસોટ� (૫૦ �ણુ) અને �દ્વતીય સામાિયક કસોટ� (૫૦ �ણુ) 
માથંી મેળવેલ �ુલ �ણુના સર�રાશ �ણુના આધાર� શાળાઓ દ્વારા કરવા�ું 
�ણુાકંન. 
દા.ત. :-(૧)  
• ધાનીશ �થમ સામાિયક કસોટ�મા ં ૫૦ �ણુમાથંી ૩૦ �ણુ મેળવેલ છે અને બી� 

સામાિયક કસોટ�માથંી ૨૩ �ણુ મેળવેલ છે. તો મેળવેલ �ુલ �ણુ ૫૩ થાય અને તેની 
સર�રાશ ૫૩/૨ = ૨૬.૫૦ �ણુને િનયત કર�લ ધોરણ �જુબ ૨૫ �ણુમા ં�પાતં�રત કરતા 
૨૬.૫૦/૨=૧૩.૨૫ �ણુ થાય �ને �ણૂા�કમા ંફ�રવતા ધાનીશને ૧૩ �ણુ મળવાપા� થાય. 
(�ંુકમા ં૫૩/૪ = ૧૩.૨૫ ને �ણૂા�કમા ંકરતા ૧૩ �ણુ થાય.)  

દા.ત.:-(૨) 
• ધાનીશ �થમ સામાિયક કસોટ�મા ં ૫૦ �ણુમાથંી ૩૧ �ણુ મેળવેલ છે અને બી� 

સામાિયક કસોટ� આપેલ નથી �થી બી� સામાિયક કસોટ� માટ� “૦૦” (�નૂ્ય) �ણુ 
ગણવાના રહ� તે �જુબ મેળવેલ �ુલ �ણુ ૩૧ થાય અને તેની સર�રાશ ૩૧/૨ = ૧૫.૫૦ 
�ણુને િનયત કર�લ ધોરણ �જુબ ૨૫ �ણુમા ં�પાતં�રત કરતા ૧૫.૫૦/૨=૭.૭૫ �ણુ 
થાય �ને �ણૂા�કમા ંફ�રવતા ધાનીશને ૦૮ �ણુ મળવાપા� થાય.  

      (�ંુકમા ં૩૧/૪ = ૭.૭૫ ને �ણૂા�કમા ંકરતા ૦૮ �ણુ થાય.) 
દા.ત. :-(૩) 
• ધાનીશ �થમ સામાિયક કસોટ� અને બી� સામાિયક કસોટ�મા ંઉપ�સ્થત ના હોય તો 

બનેં કસોટ�માથંી મળવાપા� �ણુ “૦૦” (�નૂ્ય) થાય �થી આ િવભાગમા ં“૦૦” (�નૂ્ય) 
�ણુ દશાર્વવાના રહ�. 
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[B] ધોરણ-૧૧ ના અભ્યાસ દરિમયાન યો�યેલ ધોરણ-૧૧ ની પ્રથમ 
સામાિયક કસોટ� (૫૦ �ણુ) અને �દ્વતીય સામાિયક કસોટ� (૫૦ �ણુ) માથંી 
મેળવેલ �ુલ �ણુના સર�રાશ �ણુના આધાર� શાળાઓ દ્વારા કરવા�ું 
�ણુાકંન. 
ધ્યાનમાં લેવાની મહત્વની બાબતો :-  
• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહમા ં અભ્યાસ કરતા િવ�ાથ� ધોરણ-૧૧ સામાન્ય �વાહ 

િસવાયના અન્ય �વાહમાથંી પાસ કર�લ હોય તેવા �કસ્સામા ંધોરણ-૧૧ અને ધોરણ-૧૨ 
મા ં�ટલા િવષયો મળતા આવતા હોય (સગંત હોય) તેટલા િવષયો માટ� �ચૂવ્યા �જુબ 
ગણતર� કર�ને �ણુ ગણવા.  

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહમા ં અભ્યાસ કરતા િવ�ાથ� ધોરણ-૧૧ સામાન્ય �વાહ 
િસવાયના અન્ય �વાહમાથંી ક� અન્ય રા�યમાથંી ક� િવદ�શમાથંી પાસ કર�લ હોય તેવા 
�કસ્સામા ંધોરણ-૧૨ મા ં� િવષય પસદં કર�લ હોય તે િવષય ધોરણ-૧૧ મા ંન હોય તો 
તેવા િવષય માટ� ધોરણ-૧૨ માટ� નીિત �જુબ િનયત કર�લ �મ-C (ધોરણ-૧૨ ની �થમ 
સામિયક કસોટ� અને એકમ કસોટ�ના આધાર� થયેલ �ણુાકંન.) �જુબ �ણુ �મ-B માટ� 
ગણવાના રહ�શે.  

  દા.ત. ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહમા ં મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષય છે. િવ�ાથ� 
ધોરણ-૧૧ િવજ્ઞાન �વાહમાથંી પાસ કર�લ છે. �થી મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષય હોય નહ�. 
તેથી ધોરણ-૧૧ ના �લૂ્યાકંન માટ� ધોરણ-૧૨ ના મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષયમાં ૨૫ 
�ણુમાથંી મળેલ �ણુને ધોરણ-૧૧ ના મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષયના �ણુ તર�ક� 
ગણવાના રહ�શે.   
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[C] શૈક્ષ�ણક વષર્-૨૦૨૦-૨૧ દરિમયાન યો�યેલ ધોરણ-૧૨ ની પ્રથમ 
સામાિયક કસોટ� (૧૦૦ �ણુ) અને વષર્ દરિમયાન યો�યેલ િવષયવાર 
એકમ કસોટ� (૨૫ �ણુ) એમ �ુલ ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુના આધાર� 
શાળાઓ દ્વારા કરવા�ુ ં�ણુાકંન 
 શાળાઓએ ધ્યાનમા ંરાખવાની િવગતો :- 
• � િવષયમા ં એકમ કસોટ� યો�યેલ હોય તેવા િવષયો માટ� િવ�ાથ�એ 

આપેલ એકમ કસોટ�ઓ પૈક� સૌથી વ� ુ �ણુવાળ� એકમ કસોટ�ના �ણુ 
ધ્યાને લેવાના રહ�શે.  

• �થમ સામાિયક કસોટ�ના ૧૦૦ �ણુ અને એકમ કસોટ�ના ૨૫ �ણુ એમ �ુલ 
૧૨૫ �ણુમાથંી �લૂ્યાકંન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

• � િવષયમા ંએકમ કસોટ� યો�યેલ નથી તેવા િવષય માટ� �થમ સામાિયક 
કસોટ�ના ૧૦૦ �ણુને ૧૨૫ �ણુમા ં�પાતં�રત કર�ને �ણુાકંન કરવા�ુ ંરહ�શે. 

• ઉમેદવાર� �થમ સામાિયક કસોટ� ક� કોઈ પણ એકમ કસોટ� આપેલ ન હોય 
તેવા �કસ્સામા ં �મ-C ના �ણુાકંનમા ં ઉમેદવારને “૦૦” (�નૂ્ય) �ણુ 
આપવાના રહ�શે. 
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ક્રમ-C માટ�ના �ણુાકંન કરવાના િવિવધ ઉદાહરણો :- 
 
 (૧)  � િવષયોમાં એકમ કસોટ� યો�યેલ છે તેવા િવષય માટ�ની ગણતર� :- 

    દા.ત :-    
• વા�ણ�ય વ્યવસ્થા (૦૪૬) િવષયની ૨૫ �ણુની �ણ એકમ કસોટ�  યો�યેલ છે. 
• વા�ણ�ય વ્યવસ્થા (૦૪૬) િવષયની એક સામાિયક કસોટ� (૧૦૦ �ણુ)  

યો�યેલ છે. 
• તીથ� વા�ણ�ય વ્યવસ્થા (૦૪૬) િવષયની �ણ એકમ કસોટ�ઓમા ંઅ��ુમે ૧૮, 

૨૧ અને ૨૨ �ણુ મેળવેલ છે. તે પૈક� મહ�મ �ણુ વાળ� એકમ કસોટ�ના ૨૨ 
�ણુ ધ્યાને લવેાના રહ�શે. 

• તીથ� વા�ણ�ય વ્યવસ્થા (૦૪૬) િવષયની સામાિયક કસોટ�મા ં ૧૦૦ �ણુમાથંી 
૫૫ �ણુ મેળવેલ છે � ધ્યાને લવેાના રહ�શે. 

• આમ, ૧૦૦ �ણુની સામાિયક કસોટ�માથંી મેળવેલ ૫૫ �ણુ અને ૨૫ �ણુની 
મહ�મ �ણુ વાળ� એકમ કસોટ�માથંી મેળવેલ ૨૨ �ણુનો સરવાળો કરતા ંતીથર્ 
૧૨૫ �ણુમાથંી ૭૭ �ણુ મેળવે છે. 

• ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલ ૭૭ �ણુને ૨૫ �ણુમા ં �પાતં�રત કરતાં 
(૭૭*૨૫/૧૨૫=૧૫.૪૦) ૧૫.૪૦ �ણુ થાય. ૧૫.૪૦ �ણુને �ણૂા�કમા ં�પાતં�રત 
કરતા ં૧૫ �ણુ મળવાપા� થાય. 

• �ંુકમા ં૭૭/૫ = ૧૫.૪૦ ને �ણૂા�કમા ંકરતા ૧૫ �ણુ થાય.  
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ક્રમ-C માટ�ના �ણુાકંન કરવાના િવિવધ ઉદાહરણો :- 
 
 (૨)  � િવષયોમાં એકમ કસોટ� યો�યેલ નથી તેવા િવષય માટ�ની ગણતર� :- 

    દા.ત. :- 

• મનો� �ૂથ-૦૩ માનંો સસં્�ૃત (૧૨૯) િવષય પસદં કર�લ છે. 

• સસં્�ૃત (૧૨૯) િવષયની એકમ કસોટ� યો�યેલ નથી. 

• સસં્�ૃત (૧૨૯) િવષયની શાળા કક્ષાએ યો�યેલ ૧૦૦ �ણુની સામાિયક 

કસોટ�માથંી મનો� ૭૦ �ણુ મેળવેલ છે. 

• મનો� ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ ૭૦ �ણુને ૧૨૫ �ણુમા ં �પાતં�રત કરતાં 
(૧૨૫*૭૦/૧૦૦=૮૭.૫૦) ૮૭.૫૦ �ણુ થાય. 

• મનો� ૧૨૫ �ણુમાથંી �પાતં�રત કર�લ ૮૭.૫૦ �ણુને કોષ્ટક-C  �જુબ �ણુાકંન 

કરતા ૨૫ �ણુમા ં �પાતં�રત કરતા ં (૮૭.૫૦*૨૫/૧૨૫=૧૭.૫૦) ૧૭.૫૦ �ણુ 
થાય. ૧૭.૫૦ �ણુને �ણૂા�કમા ં�પાતં�રત કરતા ં૧૮ �ણુ મળવાપા� થાય.  
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ક્રમ-C માટ�ના �ણુાકંન કરવાના િવિવધ ઉદાહરણો :- 
 
 (૩)  � િવષયોની એકમ કસોટ� યો�યેલ હોય પરં� ુ ઉમેદવાર� મહ�મ �ણુ 
“૦૦” (�નૂ્ય) મેળવેલ હોય તેવા િવષય માટ�ની ગણતર� :- 

   દા.ત. :- 
• �િવણ ે�ૂથ-૦૪ મા ંસમાજશા� (૧૩૯) િવષય પસદં કર�લ છે. 
• સમાજશા� (૧૩૯) િવષયની એકમ કસોટ� યો�યેલ છે પરં� ુ�િવણ ે એકમ 

કસોટ�મા ં“૦૦” (�નૂ્ય) �ણુ મેળવેલ છે. 
• સમાજશા� (૧૩૯) િવષયની શાળા કક્ષાએ યો�યેલ ૧૦૦ �ણુની સામાિયક 

કસોટ�માથંી �િવણ ે૩૫ �ણુ મેળવેલ છે. 
• �િવણ ે ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ ૩૫ �ણુને ધ્યાને લેવાના રહ�. એકમ 

કસોટ�મા ંમેળવેલ �ણુ “૦૦” (�નૂ્ય) છે � ગણતર�મા ંલેવાના રહ�.  
• �થી ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુ ૩૫ �ણુને ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલા �ણુ 

ગણાવાના રહ�. 
• �િવણ ે ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુ ૩૫ �ણુને કોષ્ટકના �મ-C �જુબ 

મહ�મ ૨૫ �ણુમા ં �પાતં�રત કરતા ં (૩૫*૨૫/૧૨૫=૦૭) ૦૭ �ણુ 
મળવાપા� થાય.  
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ક્રમ-C માટ�ના �ણુાકંન કરવાના િવિવધ ઉદાહરણો :- 
 
 (૪)  િવદ્યાથ� સામાિયક કસોટ�મા ંગેરહાજર છે અને એકમ કસોટ�માં હાજર હોય 
તેવા િવષયની ગણતર� :- 

    દા.ત. :- 
• �િવણ ે�ૂથ-૦૩ મા ંમનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષય પસદં કર�લ છે. 
• મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષયની સામાિયક કસોટ�મા ં�િવણ ગેરહાજર રહ�લ છે 

અને �િવણ ેએકમ કસોટ�મા ં૨૫ �ણુમાથંી ૧૨ �ણુ મેળવેલ છે. 
• મનોિવજ્ઞાન (૧૪૧) િવષયની શાળા કક્ષાએ યો�યેલ ૧૦૦ �ણુની સામાિયક 

કસોટ�મા ં�િવણ ગેરહાજર છે. �થી સામાિયક કસોટ�મા ં “૦૦” (�નૂ્ય) �ણુ 
ગણવાના રહ�શે. 

• �િવણ ે સામાિયક કસોટ�માથંી મેળવેલ “૦૦” (�નૂ્ય)  �ણુ અને એકમ 
કસોટ�માથંી મેળવેલ �ણુ ૧૨ છે. �થી સામાિયક કસોટ� અને એકમ કસોટ�ના 
�ુલ �ણુ ૧૨૫ માથંી મેળવેલ �ણુ ૧૨ ગણવાના રહ�.  

• �થી �િવણને ૧૨૫ �ણુમાથંી ૧૨ �ણુ મેળવેલ હોય કોષ્ટક �મ-C �જુબ 
�િવણે મેળવેલ ૧૨ �ણુને ૧૨૫ �ણુમા ં�પાતં�રત કરતા ૨૫*૧૨/૧૨૫=૨.૪૦  
�ણુ થાય. �ને �ણૂા�કમા ં�પાતં�રત કરતા ૦૨ (બે) �ણુ મળવાપા� થાય.  

• �ંુકમા ં૧૨/૫ = ૨.૪૦ ને �ણૂા�કમા ંકરતા ૦૨ �ણુ થાય.  
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ક્રમ-C માટ�ના �ણુાકંન કરવાના િવિવધ ઉદાહરણો :- 
 
 (૫)  � િવષયોની એકમ કસોટ� યો�યેલ હોય પરં� ુ ઉમેદવાર તમામ એકમ 
કસોટ�ઓમા ંગેરહાજર રહ�લ હોય તેવા િવષય માટ�ની ગણતર� :- 

    દા.ત. :- 
• દ�પ �ૂથ-૦૪ મા ંસમાજશા� (૧૩૯) િવષય પસદં કર�લ છે. 
• સમાજશા� (૧૩૯) ની એકમ કસોટ� યો�યેલ છે પરં� ુદ�પ ગેરહાજર રહ�લ 

છે. 
• સમાજશા� (૧૩૯) ની શાળા કક્ષાએ યો�યેલ ૧૦૦ �ણુની સામાિયક 

કસોટ�માથંી દ�પે ૬૭ �ણુ મેળવેલ છે. 
• દ�પે ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ ૬૭ �ણુને ધ્યાને લેવાના રહ�. એકમ કસોટ�મા ં

ગેરહાજર રહ�લ હોય એકમ કસોટ�ના �ણુ ગણતર�મા ંલેવાના રહ� ન�હ.  
• �થી ૧૦૦ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુ ૬૭ ને ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલા �ણુ 

ગણાવાના રહ�. 
• દ�પે ૧૨૫ �ણુમાથંી મેળવેલ �ણુ ૬૭ �ણુને કોષ્ટકના �મ-C �જુબ મહ�મ 

૨૫ �ણુમા ં�પાતં�રત કરતા ં(૬૭*૨૫/૧૨૫=૧૩.૪૦) ૧૩.૪૦ �ણુને �ણૂા�કમા ં
�પાતં�રત કરતા ં૧૩ �ણુ મળવાપા� થાય.  

• �ંુકમા ં૬૭/૫ = ૧૩.૪૦ ને �ણૂા�કમા ંકરતા ૧૩ �ણુ થાય.   
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કામગીર��ુ ંસમયપત્રક : 

38 

�મ િવગત સમયગાળો 

૧ 
બોડર્ �ારા �હ�ર કર�લ પધ્ધિત �જુબ 
િવ�ાથ�ઓના પ�રણામ�ુ ં શાળાઓ �ારા 
આખર�કરણ 

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૧ થી 
૨૫/૦૬/૨૦૨૧ �ધુી 

૨ 
શાળાઓ �ારા તૈયાર કર�લ પ�રણામ બોડર્ની 
વેબસાઈટ ઉપર અપલોડ કરવાની 
કાયર્વાહ� 

તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૧ થી 
તા.૦૧/૦૭/૨૦૨૧ �ધુી 

૩ 
બોડર્ �ારા િવ�ાથ�ઓના ઓનલાઈન 
પ�રણામની �હ�રાત 

• ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન �વાહ 
�ુલાઈના બી� અઠવા�ડયામા ં

• ધોરણ-૧૨ સામાન્ય �વાહ 
�ુલાઈના �ી� અઠવા�ડયામા ં

૪ 
બોડર્ �ારા િવ�ાથ�ઓના �ણુપ�ક / 
�માણપ��ુ ંિવતરણ 

�ુલાઈના �િતમ અઠવા�ડયામા ં



અન્ય બાબતો :  
• � િવ�ાથ�ઓના GS&HSEB બોડર્  િસવાયના અન્ય બોડર્ના  

�ણુપ�કમા ં �ણુના બદલે �ેડ દશાર્વેલ હોય તેવા �કસ્સામા ં
�ણુપ�કની પાછળ આપવામા ં આવેલ �ેડ અને �ણુની િવગત 
પરથી �ણુ ગણવાના રહ�શે. દા.ત.B1 �ેડ માટ� ૭૧ થી ૮૦ �ણુ હોય 
તો ૭૫ �ણુ ધ્યાને લેવાના રહ�શે.  

• � િનયિમત ઉમેદવારોએ ૭૦:૩૦ �જુબ બોડર્ની પર�ક્ષા આપેલ હોય 
પરં� ુર�પીટર તર�ક� ૧૦૦ �ણુની પર�ક્ષા આપેલ હોય તેવા �કસ્સામા ં
� તે િવષયમા ંપાસ થવાના વષર્ના �ણુપ�કના આધાર�  જો ૭૦ �ણુ 
હોય તો ૭૦ અને ૧૦૦ �ણુ હોય તો ૧૦૦ �જુબ �ણુાકંન કરવા�ુ ં
રહ�શે.  

• અન્ય રા�યમાથંી ધોરણ-૧૦ પાસ થનાર િવ�ાથ�ઓ માટ� � તે 
બોડર્ની �થમ ભાષા અને ��તીય ભાષા ધોરણ-૧૨ માટ� �થમ અને 
��તીય ભાષા માટ� ધ્યાનમા ં લેવાની રહ�શે. તે િસવાયના �પૃના 
િવષયો માટ� અલગથી માગર્દશર્ન મેળવી લેવા�ુ ંરહ�શે.    
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૧૦૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૧૦૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે� (૦૧૬)  ૬૨ ૩૧ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૭૦ ૩૫ 

૩  �હન્દ� (૦૦૯)  ૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને �હન્દ� 
(૦૧૪) ના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� (૦૧૬ ) 
અને �જુરાતી 
(૦૦૧) િસવાયની 
�ી� ભાષા)  

૭૫ + ૮૫ = 
૧૬૦ / ૨ = 

૮૦  

૪૦ 

40 

ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના 
૧૦૦ �ણુની ગણતર�.  



ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ �જુરાતી માધ્યમ માટ� ધોરણ-૧૦ ના 
૧૦૦ �ણુની ગણતર�.  

41 

�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૧૦૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૪  મનોિવજ્ઞાન 
(૧૪૧)  

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૦૧૦) અને 
�હન્દ� (૦૧૪) ના સર�રાશ �ુણ 
(��ે� (૦૧૬ ) અને �ુજરાતી 
(૦૦૧) િસવાયની �ી� 
ભાષા)  

૭૫ + ૮૫ 
= ૧૬૦ / ૨ 

= ૮૦  

૪૦ 

૫  ઈિતહાસ (૦૨૯)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�ુજરાતી (૦૦૧)) 

૪૫+૭૫+ 
૭૦= 

૧૯૦/૩ = 
૬૩.૩૩  

૩૧.૬૬ = 
૩૨  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૧૦૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 
કરતા 

પ્રાપ્ત થતા 
�ણુ 

૬  સમાજશા� 
(૧૩૯)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�ુજરાતી (૦૦૧)) 

૪૫+૭૫+ 
૭૦= 

૧૯૦/૩ = 
૬૩.૩૩  

૩૧.૬૬ = 
૩૨  

૭  �ગુોળ (૧૪૮)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૦૧૧), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૧૦) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ (દા.ત. 
�ુજરાતી (૦૦૧))  

૪૫+૭૫+ 
૭૦= 

૧૯૦/૩ = 
૬૩.૩૩  

૩૧.૬૬ = 
૩૨  



�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૧૦૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૧૦૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે�  ૫૧  ૨૫.૫૦ = ૨૬ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  બગંાળ�  ૩૯ ૧૯.૫૦ = ૨૦ 

૩  �હન્દ� (૦૦૯)  ૦૩ લાઈફ સાયન્સ અને  
ઈિતહાસ િવષયના 
સર�રાશ �ણુ 
(��ે� અને 
બગંાળ� િસવાયની 
�ી� ભાષા ક� અન્ય 
િવષય)  

૩૩ + ૨૨ = 
૫૫/૨ = 
૨૭.૫૦  

૧૩.૭૫ = ૧૪ 
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૧૦૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૪  મનોિવજ્ઞાન 
(૧૪૧)  

૦૩  લાઈફ સાયન્સ અને  
ઈિતહાસ િવષયના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� અને બગંાળ� 
િસવાયની �ી� ભાષા ક� 
અન્ય િવષય)  

૩૩ + ૨૨ = 
૫૫/૨ = 
૨૭.૫૦  

૧૩.૭૫ = 
૧૪ 

૫  ઈિતહાસ (૦૨૯)  ૦૪  ફ�ઝીકલ સાયન્સ, �ગુોળ 
અને ઉમેદવાર� પસદં કર�લ 
ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. બગંાળ� ) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં
લેવાનો િવષય (૧૦૦ 

�ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 
કરતા 

પ્રાપ્ત થતા 
�ણુ 

૬  સમાજશા� 
(૧૩૯)  

૦૪ ફ�ઝીકલ સાયન્સ, �ગુોળ 
અને ઉમેદવાર� પસદં કર�લ 
ધોરણ-૧૦ ની પ્રથમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. બંગાળ� ) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  

૭  �ગુોળ (૧૪૮)  ૦૪  ફ�ઝીકલ સાયન્સ, �ગુોળ 
અને ઉમેદવાર� પસદં કર�લ 
ધોરણ-૧૦ ની પ્રથમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. બંગાળ� ) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  



�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૦૬)  ૦૧  ��ે� કોમ્�િુનક�શન 
(૧૦૧)  

૫૭ ૪૦.૭૧ = ૪૧ 

૨  �જુરાતી 
(૦૦૮)  

૦૨  �હન્દ� કોષર્-એ 
(૦૦૨)  

૬૧ ૪૩.૫૭ = ૪૪ 

૩  વા�ણ�ય 
વ્યવસ્થા (૦૪૬)  

૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૦૮૭) અને �હન્દ� 
કોષર્-એ (૦૦૨) 
અથવા �હન્દ� કોષર્-
બી (૦૮૫) ના 
સર�રાશ �ણુ   

૩૯+૬૧ 
=૧૦૦/૨ = 

૫૦  
 
  

૩૫.૭૧ = ૩૬  
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� 
૫૦ �ણુમા ં

�પાતંર કરતા 
પ્રાપ્ત થતા 

�ણુ 

૪  નામાના �ળૂતત્વો 
(૧૫૪)  

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૦૮૭) 
અને �હન્દ� કોષર્-એ (૦૦૨) 
અથવા �હન્દ� કોષર્-બી 
(૦૮૫) ના સર�રાશ �ણુ   

૩૯+૬૧ 
=૧૦૦/૨ = 

૫૦  
 
  

૩૫.૭૧ = 
૩૬  

૫  અથર્શા� (૦૨૨)   ૦૪  િવજ્ઞાન (૦૮૬), સામા�ક 
િવજ્ઞાન (૦૮૭) અને 
ઉમેદવાર� પસદં કર�લ 
ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. ��ે� 
કોમ્�િુનક�શન (૧૦૧)    

૨૭+૩૯+ 
૫૭ = 

૧૨૩/૩ = 
૪૧  

૨૯.૨૮ = 
૨૯  
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�મ  િવ�ાથ�એ ધોરણ-
૧૨ સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૭૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૭૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૬  �કડાશા� 
(૧૩૫)  

૦૪ િવજ્ઞાન (૦૮૬), સામા�ક 
િવજ્ઞાન (૦૮૭) અન ે
ઉમેદવાર� પસદં કર�લ ધોરણ-
૧૦ ની પ્રથમ ભાષાના 
સર�રાશ �ણુ (દા.ત. �ગ્રે� 
કોમ્�િુનક�શન (૧૦૧)    

૨૭+૩૯+ 
૫૭ = 

૧૨૩/૩ = ૪૧  

૨૯.૨૮ = 
૨૯  

૭  સે��ટર�યલ 
�ે�ક્ટસ અને 
વા�ણ�ય 
પ�વ્યવહાર 
(૩૩૭)  

૦૪  િવજ્ઞાન (૦૮૬), સામા�ક 
િવજ્ઞાન (૦૮૭) અન ે
ઉમેદવાર� પસદં કર�લ ધોરણ-
૧૦ ની પ્રથમ ભાષાના 
સર�રાશ �ણુ (દા.ત. �ગ્રે� 
કોમ્�િુનક�શન (૧૦૧)    

૨૭+૩૯+ 
૫૭ = 

૧૨૩/૩ = ૪૧  

૨૯.૨૮ = 
૨૯  



�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-
૧૦ નો �ણુ માટ�   

ગણતર�મા ંલેવાનો 
િવષય (૧૦૦ �ણુ) 

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં
૧૦૦ �ણુમાથંી  
મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ ના 
િવષય માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં�પાતંર 
કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૧  ��ે� (૦૧૩)  ૦૧  ��ે� (૨૦૨)  ૫૧  ૨૫.૫૦ = ૨૬ 

૨  �જુરાતી (૦૦૧)  ૦૨  �જુરાતી (૨૦૭)  ૩૯ ૧૯.૫૦ = ૨૦ 

૩  �હન્દ� (૦૦૯)  ૦૩ સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૨૧૩) અને ડ�ટા 
એન્�� ઓપર�ટર 
(૨૨૯) િવષયના 
સર�રાશ �ણુ 
(��ે� (૨૦૨) અને 
�જુરાતી (૨૦૭) 
િસવાયની �ી� 
ભાષા ક� અન્ય 
િવષય)  

૩૩ + ૨૨ = 
૫૫/૨ = 
૨૭.૫૦  

૧૩.૭૫ = ૧૪ 
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં

લેવાનો િવષય (૧૦૦ �ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 

કરતા પ્રાપ્ત 
થતા �ણુ 

૪  મનોિવજ્ઞાન 
(૧૪૧)  

૦૩  સામા�ક િવજ્ઞાન (૨૧૩) 
અને ડ�ટા એન્�� ઓપર�ટર 
(૨૨૯) િવષયના સર�રાશ 
�ણુ (��ે� (૨૦૨) અને 
�જુરાતી (૨૦૭) િસવાયની 
�ી� ભાષા ક� અન્ય િવષય)  

૩૩ + ૨૨ = 
૫૫/૨ = 
૨૭.૫૦  

૧૩.૭૫ = 
૧૪ 

૫  ઈિતહાસ (૦૨૯)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૨૧૨), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૨૧૩) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. �જુરાતી (૨૦૭)) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  
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�મ  િવ�ાથ�એ 
ધોરણ-૧૨ 
સામાન્ય 

�વાહમા ંપસદં 
કર�લ િવષય   

ધોરણ-૧૨ 
�ુ ં�ૂથ  

િવ�ાથ�ના ધોરણ-૧૦ નો 
�ણુ માટ�   ગણતર�મા ં
લેવાનો િવષય (૧૦૦ 

�ણુ)  

િવદ્યાથ�ના 
ધોરણ-૧૦ મા ં

૧૦૦ 
�ણુમાથંી  

મેળવેલ �ણુ 

ધોરણ-૧૨ 
ના િવષય 
માટ� ૫૦ 
�ણુમા ં
�પાતંર 
કરતા 

પ્રાપ્ત થતા 
�ણુ 

૬  સમાજશા� 
(૧૩૯)  

૦૪ િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૨૧૨), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૨૧૩) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. �ુજરાતી (૨૦૭)) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  

૭  �ગુોળ (૧૪૮)  ૦૪  િવજ્ઞાન અને ટ�કનોલો� 
(૨૧૨), સામા�ક િવજ્ઞાન 
(૨૧૩) અને ઉમેદવાર� પસદં 
કર�લ ધોરણ-૧૦ ની �થમ 
ભાષાના સર�રાશ �ણુ 
(દા.ત. �ુજરાતી (૨૦૭)) 

૩૧+ ૩૩ + 
૩૯ = 

૧૦૩/૩ = 
૩૪.૩૩   

૧૭.૧૬ = 
૧૭  



 
આભાર 
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	ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, �ગાંધીનગર
	ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, સામાન્ય પ્રવાહ, વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ, ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી અને સંસ્કૃત મધ્યમાના વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ તૈયાર કરવા માટેના નિયત માપદંડો અને ગુણભારની વિગત. 
	[A] ધોરણ-૧૦ ના બોર્ડના પરિણામમાં વિષયવાર મેળવેલ ૭૦ ગુણના આધારે ધોરણ-૧૨ માં વિદ્યાર્થીએ પસંદ કરેલ જૂથ મુજબના વિષયમાં ગુણાંકનની પધ્ધતિ.
	(ક) ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	(ક) ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	(ક) ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રાયોગિક પાસું ધરાવતા વિષયોનું ગુણાંકન :-
	ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી.  
	ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી.  
	(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ 
	(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ 
	(ખ) ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અને વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી.  
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી.  
	ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાંત્રિક જૂથ-T) ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાંત્રિક જૂથ-T ) ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ (તાંત્રિક જૂથ-T ) ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	(ગ) ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તર બુનિયાદી પ્રવાહના પરિણામ તૈયાર કરતી વખતે ધોરણ-૧૦ બોર્ડના પરિણામની ગણતરી કરેલ રીતની સમજ. 
	ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તરબુનિયાદી પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તરબુનિયાદી પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ ઉચ્ચતર ઉત્તરબુનિયાદી પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ ના ગુણની ગણતરી. 
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	[B] ધોરણ-૧૧ ના અભ્યાસ દરમિયાન યોજાયેલ ધોરણ-૧૧ ની પ્રથમ સામાયિક કસોટી (૫૦ ગુણ) અને દ્વિતીય સામાયિક કસોટી (૫૦ ગુણ) માંથી મેળવેલ કુલ ગુણના સરેરાશ ગુણના આધારે શાળાઓ દ્વારા કરવાનું ગુણાંકન.
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	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ અન્ય રાજ્યોના વિદ્યાર્થીઓના ગુણની ગણતરી. 
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	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ અંગ્રેજી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ CBSE બોર્ડના ગુણપત્રકની ગણતરી. 
	ધોરણ-૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ ગુજરાતી માધ્યમ માટે ધોરણ-૧૦ NIOS ના વિદ્યાર્થીઓના ગુણની ગણતરી. 
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