
�બડાણ: �ધુાર�લા વગ�બઢતીના િનયમો 

પ�રપ� - વગ�બઢતી 

    વષ� : 2018-19 

�માકં:-મઉમશબ/સશંોઘન/૨૦૧૮/  

�જુરાત મા�યિમક અન ે

ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, 

સેકટર-૧૦ બી, �ૂના સ�ચવાલય પાસ,ે 

ગાઘંીનગર. તા. ૨૭/૦૮/૨૦૧૮ 

�િત, 

�જ�લા િશ�ણાિધકાર��ી, (તમામ) 

�જુરાત રા�ય. 
 

 િવષય:- શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯થી અમલી બનતા ધોરણ-૯ અને ધોરણ-૧૧ 

            (િવ�ાન �વાહ)ના વગ�બઢતીના �ધુાર�લા િનયમો. 

 સદંભ�:- �.ુ મા. ઉ. મા. િશ. બોડ�ની તા.૧૬/૦૮/૨૦૧૮ના રોજ મળેલ શૈ��ણક  

   સિમિતના ઠરાવ �માકં:૮૭/૨૦૧૮. 
  

 ઉપરો�ત િવષય અને સદંભ� અ�વયે જણાવવા�ુ ંક�, �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર 

મા�યિમક િશ�ણ બોડ�ની શૈ��ણક સિમિતએ ઠરાવ �માકં:૮૭/૨૦૧૮ થી ધોરણ ૯ અન ે

ધોરણ-૧૧(િવ�ાન �વાહ)ના �ધુાર�લા વગ�બઢતીના િનયમો મ�ૂંર કર�લ છે. � આ સાથ ે

સામેલ છે. આ િનયમો ચા� ુ શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૮-૧૯થી �જુરાત મા�યિમક િશ�ણ 

અિધિનયમ, ૧૯૭૨ના સે�શન ૧૭(૧૦) અ�વયે �.ુ મા. ઉ. મા. િશ. બોડ�ની મા�યતા ધરાવતી 

તમામ મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાઓએ લા� ુપાડવાના રહ�શ.ે આ અગાઉના 

ધોરણ ૯ અન ેધોરણ-૧૧(િવ�ાન   �વાહ)ના વગ�બઢતીના િનયમો ર� કરવામા ંઆવે છે. 

 ધોરણ-૧૧ િવ�ાન �વાહ િસવાયના અ�ય �વાહો માટ� અ�નેા 

તા.૨૭/૦૯/૨૦૧૬ના પ� �ારા જણાવેલ ધોરણ-૧૧ના વગ�બઢતીના િનયમો યથાવત રહ� 

છે. �મા ંકોઈ ફ�રફાર કર�લ નથી. �ની ન�ધ લવેા િવનતંી. 

 આપના તાબાની તમામ શાળાઓને �ધુાર�લા વગ�બઢતીના િનયમો �ણ તથા અમલ 

સા�ંુ મોકલી આપશો. 

 
 

 (બી.એન.રાજગોર)  

સ�ં�ુત િનયામક 

�જુરાત મા�યિમક અન ે

ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, 

ગાધંીનગર. 

નકલ સિવનય રવાના :- 

- માન. અ�ય��ી, �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર. 

- ખાસ ફરજ પરના અિધકાર��ી, �.ુ મા. ઉ. મા. િશ�ણ બોડ�, વડોદરા. 

નકલ રવાના :- 

- સ�ચવ�ી, �.ુ મા. ઉ. મા. િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર. 

- પર��ા સ�ચવ�ી(િવ�ાન �વાહ/ સામા�ય �વાહ), �.ુ મા. ઉ. મા. િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર. 

- પર��ા સ�ચવ�ી(SSC), �.ુ મા. ઉ. મા. િશ�ણ બોડ�, વડોદરા. 
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            �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર 

          

                       �ૂન-૨૦૧૮ થી અમલ 

 
 

િનયમ-૧ દર�ક ર��ટડ� મા�યિમક શાળાએ દર�ક સ�મા ંએક પર��ા બોડ� �ચૂવે તે તાર�ખ 

�માણે અને વાિષ�ક પર��ા એિ�લ માસમા ંબોડ� �ચૂવે તે તાર�ખ �માણે લેવાની 

રહ�શે. 

િનયમ-૨ ર��ટડ� મા�યિમક શાળાઓએ વષ� દર�યાન લેવાની પર��ાઓના ��પ�ો તૈયાર 

કરવા માટ� બોડ� �ારા �ચૂવવામા ંઆવેલ િવષયવાર ��પ�ના ંપ�ર�પન ેઅ�સુર�ને 

��પ� તૈયાર કરવાના રહ�શે.  

અ) �થમ  પર��ા માટ� ૫૦ �ણુના ��પ�મા ં �થમ પર��ા �ધુીના 

અ�યાસ�મમાથંી ��ો �છૂવાના રહ�શે.  

બ) બી� પર��ા માટ� ૫૦ �ણુના ��પ�મા ં�થમ પર��ા �ધુીના અ�યાસ�મમાથંી 

૧૫ �ણુ(૩૦%)ના ં��ો �છૂવા અને �થમ પર��ાથી  બી� પર��ા �ધુી 

થયેલ અ�યાસ�મમાથંી ૩૫ �ણુ(૭૦%) ��ો �છૂવાના રહ�શે.  

ક) વાિષ�ક પર��ા માટ� ૮૦ �ણુના ��પ�મા ં સમ� અ�યાસ�મમાથંી ��પ�ો 

તયૈાર કરવાના રહ�શ.ે 

િનયમ-૩ દર�ક ર��ટડ� મા�યિમક શાળાએ વષ� દર�યાન વાિષ�ક પર��ા સ�હતની �ણ 

પર��ાઓ �વા��ય અને શાર��રક િશ�ણ, �ચ�કામ, સગંીત, સીવણ અને ભરત, 

ક���ટૂર અ�યયન �વા િવષયો િસવાયના સૈ�ાિંતક િવષયો �વા ક� �જુરાતી, �હ�દ�, 

��ે�, સ�ં�ૃત, અ�ય ભાષા, ગ�ણત, િવ�ાન, સામા�જક િવ�ાન વગેર� માટ� લેવાની 

રહ�શે. દર�ક િવ�ાથ�એ બઢતી મેળવવા માટ� આ �ણ પર��ાઓ પૈક� બે પર��ાઓ 

આપવી ફર�જયાત રહ�શ.ે પાસ થવા માટ� દર�ક પર��ાથ�એ � તે િવષયમા ંઓછામા ં

ઓછા ૩૩% �ણુ મેળવવાના રહ�શે. બઢતી મેળવવાના િવષયમા ંદર�ક પર��ાથ�એ 

� તે િવષયમા ંઓછામા ંઓછા ૨૫% �ણુ મેળવવાના રહ�શે. દર�ક િવષયની પર��ા 

ફર�જયાત રહ�શે. 

િનયમ-૪ સૈ�ાિંતક િવષયો માટ� :- 

 �થમ પર��ા -૫૦ �ણુ (સમય – ૨ કલાક) 

 ��તીય પર��ા -૫૦ �ણુ (સમય – ૨ કલાક) 

 વાિષ�ક પર��ા-૮૦ �ણુ   (સમય – ૩ કલાક) 

 �ત�રક ��ૂયાકંન-૨૦ �ણુ 

વગ� બઢતીના િનયમો: ધોરણ-૦૯ 
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�ત�રક ��ૂયાકંન�ુ ંવગ�કરણ નીચે �જુબ�ુ ંરહ�શ.ે 

 ૫ �ણુ- �થમ સ�ની સામિયક કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ):  

�થમ સ�મા ંશાળાએ પોતાની અ��ુળૂતા �જુબ ૨૫ �ણુની એક સામિયક 

કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ)લેવાની રહ�શે. ��ુ ં૫ �ણુમા ં�પાતંર કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 ૫ �ણુ- ��તીય સ�ની સામિયક કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ):  

��તીય સ�મા ંશાળાએ પોતાની અ��ુુળતા �જુબ ૨૫ �ણુની એક સામિયક 

કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ) લેવાની રહ�શે. ��ુ ં ૫ �ણુમા ં �પાતંર કરવા�ુ ં

રહ�શે. 

 ૫ �ણુ- નોટ�કુ સબમીશન:  

િવ�ાથ� �ારા વષ� દર�યાન તયૈાર કર�લ વગ�કાય�/�હૃકાય�ની નોટ�કુના ંરહ�શ.ે 

 ૫ �ણુ- સબ��ટ એનર�ચમે�ટ એ�ટ�વીટ�:  

િવષય સવંધ�ન ��િૃત �વી ક� િવ�ાનમા ં �ાયો�ગક કાય�, ભાષાઓમા ં

�પી�ક�ગ-લીસન�ગ ટ��ટ/ િનબધં લેખન કાય�, સામા�જક િવ�ાનમા ં�ો��ટ/ 

નકશાપોથી, અ�ય િવષયોમા ં�ો��ટ વગેર� કરવાના રહ�શે. �નો �ણુભાર ૫ 

�ણુ રહ�શે. 

ન�ધ: ર��ટડ� થયેલ સામા�ય શાળા, ઉ�ર �િુનયાદ� અન ે ટ�કિનકલ શાળાઓના 

સૈ�ાિંતક િવષયો માટ�� ુ ં વગ�કરણ ઉપર �જુબ રહ�શે તમેજ ઉ�ર �િુનયાદ� અન ે

ટ�કિનકલ શાળાના ઉ�ોગ માટ� �ાયો�ગક કાય� ૫૦ �ણુ�ુ ંરહ�શ.ે 

િનયમ-૫ �વા��ય અને શાર��રક િશ�ણ, �ચ�કામ, સગંીત, સીવણ અને ભરત, ક���ટૂર 

અ�યયન �વા િવષયોની વષ� દર�યાન એક જ વાિષ�ક પર��ા લવેાની રહ�શે. આ 

િવષયોના ં �ણુ �ુલ ટકાવાર�મા ં ન ગણવા. આ િવષયોમા ં પ�રિશ�ટ-ખમા ં દશા��યા 

�માણે �ેડ આપવાનો રહ�શે. આ િવષયો�ુ ંપર��ા�ુ ંમાળ�ુ ંનીચે �માણે રહ�શે.  

સૈ�ાિંતક પર��ા       - ૪૦ �ણુ  

�ાયો�ગક પર��ા       - ૪૦ �ણુ  

�ત�રક ��ૂયાકંન (પ�રિશ�ટ-ક �માણે) - ૨૦ �ણુ  

           �ુલ - ૧૦૦ �ણુ  

િનયમ-૬ ૧. દર�ક સ�ૈાિંતક િવષયમા ંપાસ થવા માટ� ૨૦૦ માથંી ૬૬ �ણુ(૩૩%) એટલે ક� 

૧૦૦ માથંી ૩૩ �ણુ મળેવવાના રહ�શે અને  વાિષ�ક પર��ા�ુ ં પ�રણામ ૧૦૦ 

�ણુના આધાર� તયૈાર કરવાના રહ�શે. સગંીત, �ચ�કામ, �વા��ય અને શાર��રક 

િશ�ણ, ક���ટૂર અ�યયન �વા િવષયોમા ં વાિષ�ક ૧૦૦ �ણુની પર��ામાથંી 
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૩૩% �ણુ મેળવવાના ંરહ�શે એટલે ક� આ િવષયોમા ં િવ�ાથ�એ ઓછામા ંઓછો  

D �ેડ મેળવવાનો રહ�શ.ે આ િવષયોમા ંE �ેડ મેળવનાર િવ�ાથ� વગ�બઢતીન ે

પા� રહ�શે ન�હ. 

૨. એકંદર� ૩૩% થી વ� ુ�ણુ મેળવનારને દર�ક ટકા દ�ઠ ૧ �ણુ અને વ�મુા ંવ� ુ

૧૫ �ણુની મયા�દામા ં રહ�ને પાસ થવા માટ� �ટૂતા �ણુ આપી શકાશ.ે આવો 

લાભ એક ક� વ� ુિવષયોમા ંઆપવાનો રહ�શ.ે આ િસ�� �ણુ કહ�વાશ.ે તનેે વ�ા 

(+) કર� અલગ �ણુ દશા�વવાના રહ�શે. આ ર�તે િસ�� �ણુ મેળવનાર ર��કને 

પા� રહ�શ.ે 

૩. એક ક� તેથી વ� ુિવષયમા ંનાપાસ થનાર િવ�ાથ�ને ઉપલા ધોરણમા ંબઢતી મળ� 

શક� તે માટ� આચાય��ી �ુલ ૧૦ �ૃપા �ણુની મયા�દામા ં�ટૂતા જ�ર� �ણુ આપી 

શકશે. આ �ૃપા �ણુ પણ વ�ા(+) કર� અલગ દશા�વવાના રહ�શે. આવા િવ�ાથ� 

ર��કને પા� રહ�શે ન�હ. 

૪. દર�ક િવ�ાથ�ને વાિષ�ક પર��ામા ંસૈ�ાિંતક િવષયોમા ં �ુલ ૨૦૦ �ણુમાથંી ૧૦૦ 

�ણુમા ં�પાતંર કયા� બાદ િસ�� �ણુ અને �ૃપા �ણુ આપવાના રહ�શ.ે 

૫. દર�ક િવ�ાથ�ન ેપાસ થવા માટ� િસ�� �ણુ તેમજ �ૃપા �ણુ આપવા ફર�જયાત છે. 

૬. આ ર�ત ેમેળવેલ િસ���ણુ ક� �ૃપા �ણુનો �ુલ �ણુની ગણતર�મા ંસમાવેશ કરવો 

ન�હ. 

િનયમ-૭ ૧. �જુરાત મા�યિમક િશ�ણ ધારાની કલમ ૧૭(૬) અ�વયે કોઈ પણ ર�જ�ટડ� 

મા�યિમક શાળા પર��ા પ�િત �ગે �યોગ કરવા �વત�ં છે, પણ તે પર��ા 

યોજના માટ� બોડ�ની �વૂ� મ�ૂંર� મેળવવાની રહ�શ.ે 

૨. કોઇપણ ર�જ�ટડ� મા�યિમક શાળા આ વગ�બઢતીના િનયમોથી �ચી ક�ાના 

િનયમો રાખવા ઇ�છતી હોય તો તે શાળાએ ૩૧ �ુલાઇ �ધુીમા ંબોડ�ની કચેર�ને 

દરખા�ત કરવાની રહ�શે. અને બોડ�ની �વૂ� મ�ૂંર� મેળવીને �ચી ક�ાના િનયમો 

રાખી શકાશ.ે આવા િનયમો દાખલ કરતી વખતે શાળાએ તનેા િવ�ાથ� અન ે

િવ�ાથ�ઓના વાલીને સમયસર �ણ કરવાની રહ�શ.ે 

૩. અક�માત અથવા માદંગીના ખાસ સજંોગોમા ં એક પર��ા ન આપી શકનાર 

િવ�ાથ� બાબત આચાય��ી નીચેના ��ુાઓ �યાનમા ંલઇ િનણ�ય કરશ.ે 

     (૧) આવા િવ�ાથ�એ આપેલી અ�ય પર��ામા ં મેળવેલ �ણુને ટકામા ં�પાતંર 

કર� ગેરહાજર રહ�લા પર��ાના �ણુ ગણી િનયમ �માણે વગ� બઢતીને લાયક 

ગણવો. 

 



E:\HK-\વગ�બઢતી િનયમો\વગ� બઢતીના િનયમો ધોરણ-૯ F.docx 

     (૨) કોઈ પણ િવ�ાથ�ની શાળામા ંહાજર� ૧૦૦% ફર�જયાત રહ�શે. 

 પરં� ુ િવ�ાથ�ઓની માદંગી, �ુ�ંુબમા ં શોક, માબાપ અથવા વાલીની એક 

જ�યાએથી બી� જ�યાએ બદલી અથવા રહ�ઠાણમા ંફ�રફાર �વા ખાસ સજંોગોમા ં

નીચે દશા��યા �માણે હાજર�ની �ટૂ મ�ૂંર કર� શકાશે. 

 ૧૫ ટકા �ધુીની �ટ આચાય��ી આપી શકશે. 

 ૧૫ થી ૨૫ ટકા �ધુીની �ટ �જ�લાિશ�ણાિધકાર��ી આપી શકશે. (૧૫ ટકાથી 

વ�)ુ 

 ૨૬ ટકા ક� તથેી વ�નુી �ટ બોડ�ના સ�ચવ�ીની �વૂ� પરવાનગીથી આપી શકાશ.ે 

      (૩) જો કોઈ િવ�ાથ� સમ� પર��ામા ં ગેરહાજર ન રહ�તા એક ક� વ� ુ

િવષયમા ં ગેરહાજર હોય તો તે િવષયની િવ�ાથ�એ અગાઉ આપેલી પર��ાના 

�ણુને ટકાવાર�મા ં �પાતંર કર� ગેરહાજર રહ�લા િવષયોમા ં િનયમ �માણે 

વગ�બઢતીને લાયક ગણવો. 

૪. શાળામા ંશીખવવામા ંઆવતા બધા જ ફર�જયાત િવષયોને ગણતર�મા ંલઇ વગ� 

બઢતી આપવાની રહ�શે. 

૫. � િવષયોની વષ�મા ંએક જ પર��ા લેવાની જોગવાઈ છે તે િવષયોની પર��ામા ં

િવ�ાથ� અિનવાય� કારણસર ગેરહાજર રહ� તો તે પર��ા�ુ ં પ�રણામ �ત�રક 

�ણુના આધાર� કર�ુ.ં 

૬. �વા��ય અન ેશાર��રક િશ�ણ િવષયમાથંી � પર��ાથ�ન ે�ાયો�ગક પર��ામા ં

��ુ�ત મળ� હોય તેવા પર��ાથ�ની પર��ા લેવાની રહ�શે ન�હ. પરં� ુ તેન ે

સૈ�ાિંતક અને �ત�રક �ણુના આધાર� ૧૦૦ �ણુમાથંી �પાતં�રત કરવા. 

૭.  માદંગી સબબ(Medical Ground) કોઈ એક િવષય ક� કોઈ એક પર��ા ન આપી 

શકનાર િવ�ાથ� વગ� બઢતી મેળવે તો તે ર��કને પા� રહ�શે નહ�. 

૮. “કોઈ એક પર��ા ક� એક િવષયની પર��ા ન આપી શકનાર િવ�ાથ� જો શાળાની 

�વૂ� મ�ૂંર�થી રા�ય ક� રા��ની ��િૃ�મા ંભાગ લેવા માટ� ગયેલ હોય તો તેવા 

િવ�ાથ�ઓને િનયમા�સુાર વગ�બઢતી આપવી” � ર��કને પા� રહ�શે. 

૯. આચાય��ી જ�ર પડ� તો પોતે ક� િવષયના િન�ણાતં પાસ ે િશ�કોએ તપાસેલી 

ઉ�રવહ��ુ ંમોડર�શન કર�/કરાવી શકશ.ે 

૧૦. તમામ પર��ાથ�ઓની ઉતરવહ�ઓ િવ�ાથ�ઓ તમેજ વાલીઓને બતાવવાની 

રહ�શે. 

િનયમ-૮ ધોરણ-૧૦/૧૨ની �હ�ર પર��ામા ં� �માણે �દ�યાગં બાળકોને બોડ� �ારા �ટછાટ 

આપવામા ં આવી છે, તવેી જ �ટછાટ ધોરણ-૯ની શાળાક�ય પર��ામા ં પણ 

આપવાની રહ�શ.ે 
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પ�રિશ�ટ-ક 

સગંીત, �ચ�કામ, �વા��ય અને શાર��રક િશ�ણ, ક���ટૂર અ�યયન�ુ ં�ત�રક ��ૂયાકંન  

�મ િવષય વગ�કરણના ��ુાઓ �ણુભાર �ુલ �ણુ 

૧ સગંીત  ૧. �હૃ કાય�/વગ� કાય�  

૨. �ાયો�ગક કાય�/�ો��ટ કાય�  

 (વષ� દર�યાન�ુ)ં 

૧૦ 

૧૦ 

૨૦ 

૨ �ચ�કામ  ૧. �હૃ કાય�/વગ� કાય�  

૨. �ચ�પોથી/�ો��ટ કાય�  

 (વષ� દર�યાન�ુ)ં 

૧૦ 

૧૦ 

૨૦ 

૩ �વા��ય અને 

શાર��રક િશ�ણ  

૧. �હૃ કાય�/વગ� કાય�  

૨. મદેાન પર�ુ ંકાય� /�ો��ટ કાય� 

 (વષ� દર�યાન�ુ)ં 

૧૦ 

૧૦ 

૨૦ 

૪ ક���ટૂર અ�યયન  ૧. �હૃ કાય�/વગ� કાય�  

૨. �ાયો�ગક કાય�/�ો��ટ કાય� 

 (વષ� દર�યાન�ુ)ં 

૧૦ 

૧૦ 

૨૦ 

 

ઉતર �િુનયાદ� અને ટ�કનીકલ શાળાઓ માટ�: 

�મ િવગત �ણુ 

૧ �લોટ અને જોબવક�  ૦૬ 

૨ ઝડપ અને �ઝુ  ૦૬ 

૩ વક�શોપ (ગૌશાળા) ૦૬ 

૪ �યોગપોથી/જન�લ  ૦૬ 

૫ �ાયો�ગક કાય�/�ો��ટ કાય� ૦૬ 

 �ુલ �ણુ  ૩૦ 

 
 

પ�રિશ�ટ- ખ 

 
�ેડ વગ�કરણ 

�ણુ                                                                  �ેડ     

૯૧ થી ૧૦૦                                                          A+ 

૮૧ થી ૯૦                                                                                                      A  

૭૧ થી ૮૦                                                                                                      B+ 

૬૧ થી ૭૦                                                                                                      B 

૫૧ થી ૬૦                                                                                                      C+ 

૪૧ થી ૫૦                                                                                                      C 

૩૩ થી ૪૦                                                                                                      D    

૩૩ થી ઓછા                                                                                                  E 



            �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�, ગાધંીનગર 

          

             �ૂન-૨૦૧૮ થી અમલ 

 
 

િનયમ-૧ દર�ક ર��ટડ� ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા(િવ�ાન �વાહ)એ દર�ક સ�મા ંએક પર��ા 

બોડ� �ચૂવે ત ેતાર�ખ �માણે અન ેવાિષ�ક પર��ા એિ�લ માસમા ંબોડ� �ચૂવે તે 

તાર�ખ �માણે લેવાની રહ�શ.ે 

િનયમ-૨ ર��ટડ� ઉ�ચતર મા�યિમક શાળાઓ (િવ�ાન �વાહ) એ વષ� દર�યાન લેવાની 

પર��ાઓના ��પ�ો તયૈાર કરવા માટ� બોડ� �ારા �ચૂવવામા ંઆવેલ િવષયવાર 

��પ�ના ંપ�ર�પને અ�સુર�ને ��પ� તૈયાર કરવાના રહ�શે. 

અ) �થમ પર��ા માટ� ૫૦ �ણુના ��પ�મા ં �થમ પર��ા �ધુીના  

અ�યાસ�મમાથંી ��ો �છૂવાના રહ�શે.  

બ) બી� પર��ા માટ� ૫૦ �ણુના ��પ�મા ં �થમ પર��ા �ધુીના 

અ�યાસ�મમાથંી ૧૫ �ણુ(૩૦%)ના ં��ો �છૂવા અને �થમ પર��ાથી બી� 

પર��ા �ધુી થયેલ અ�યાસ�મમાથંી ૩૫ �ણુ(૭૦%) ��ો �છૂવાના રહ�શ.ે 

ક) વાિષ�ક પર��ા માટ� ૮૦ �ણુના ��પ�મા ં સમ� અ�યાસ�મમાથંી ��પ�ો 

તયૈાર કરવાના રહ�શ.ે  

ડ) વાિષ�ક �ાયો�ગક પર��ા ભૌિતક િવ�ાન, રસાયણ િવ�ાન, �વિવ�ાન તેમજ 

ક���ટૂર અ�યયનમા ં ૫૦ �ણુની લેવાની રહ�શે. આ પર��ા બોડ� �ારા ન�� 

કરવામા ંઆવેલ �ાયો�ગક પર��ાના માળખા �માણે લેવાની રહ�શ.ે  

િનયમ-૩ દર�ક ર��ટડ� ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા (િવ�ાન �વાહ)એ વષ� દર�યાન વાિષ�ક 

પર��ા સ�હતની �ણ પર��ાઓ નીચે દશા�વેલા િવષયો માટ� લેવાની રહ�શે. દર�ક 

િવ�ાથ�એ બઢતી મેળવવા માટ� આ �ણ પર��ાઓ પૈક� બે પર��ાઓ આપવી 

ફર�જયાત રહ�શે. પાસ થવા માટ� દર�ક પર��ાથ�એ � તે િવષયમા ંઓછામા ંઓછા 

૩૩% �ણુ મેળવવાના રહ�શે. બઢતી મેળવવાના િવષયમા ંદર�ક પર��ાથ�એ � તે 

િવષયમા ં ઓછામા ં ઓછા ૨૫% �ણુ મેળવવાના રહ�શે. દર�ક િવષયની પર��ા 

ફર�જયાત રહ�શે. 

�ૂથ-૧: 

૧. ��ે� (�થમ ભાષા/��તીય ભાષા) 
 

�ૂથ-૨: કોઈ એક િવષય 

૧. �જુરાતી (�થમ ભાષા/��તીય ભાષા)   

૨. �હ�દ� (�થમ ભાષા/��તીય ભાષા) 

૩. સ�ં�ૃત/ફારસી/અરબી/�ા�ૃત 

૪. મરાઠ� 
 
 

વગ� બઢતીના િનયમો: ધોરણ-૧૧(િવ�ાન �વાહ) 
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૫. ઉ�ુ�  

૬. િસ�ધી 

૭. ક���ટૂર અ�યયન 
 

�ૂથ-૩:  

�પુ-A : ગ�ણત, રસાયણ િવ�ાન, ભૌિતક િવ�ાન 

�પુ-B : �વ િવ�ાન, રસાયણ િવ�ાન, ભૌિતક િવ�ાન 

�પુ-AB : ગ�ણત, �વ િવ�ાન, રસાયણ િવ�ાન, ભૌિતક િવ�ાન 

િનયમ-૪ સૈ�ાિંતક િવષયો માટ� :- 

 �થમ પર��ા -૫૦ �ણુ (સમય – ૨ કલાક) 

 ��તીય પર��ા-૫૦ �ણુ (સમય – ૨ કલાક) 

 વાિષ�ક પર��ા-૮૦ �ણુ   (સમય – ૩ કલાક) 

 �ત�રક ��ૂયાકંન-૨૦ �ણુ 

 વાિષ�ક �ાયો�ગક પર��ા ભૌિતક િવ�ાન, રસાયણ િવ�ાન, �વિવ�ાન 

તમેજ ક���ટૂર અ�યયનમા ં૫૦ �ણુની લેવાની રહ�શે. 
 

�ત�રક ��ૂયાકંન�ુ ંવગ�કરણ નીચે �જુબ�ુ ંરહ�શ.ે 

 ૫ �ણુ-�થમ સ� –સામિયક કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ): 

�થમ સ�મા ં શાળાએ પોતાની અ��ુળૂતા �જુબ ૨૫ �ણુની એક સામિયક 

કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ)લેવાની રહ�શ.ે ��ુ ં૫ �ણુમા ં�પાતંર કરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 ૫ �ણુ-��તીય સ� - સામિયક કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ):  

��તીય સ�મા ં શાળાએ પોતાની અ��ુળૂતા �જુબ ૨૫ �ણુની એક સામિયક 

કસોટ� (પીર�યોડ�ક ટ��ટ) લેવાની રહ�શે. ��ુ ં૫ �ણુમા ં�પાતંર કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 ૫ �ણુ- નોટ�કુ સબમીશન:  

િવ�ાથ� �ારા વષ� દર�યાન તયૈાર કર�લ વગ�કાય�/�હૃકાય�ની નોટ�કુના ંરહ�શે. 

 ૫ �ણુ-સબ��ટ એનર�ચમે�ટ એ�ટ�વીટ�:  

િવષય સવંધ�ન ��િૃત �વી ક� ભૌિતક િવ�ાન, રસાયણ િવ�ાન, �વિવ�ાન, 

ગ�ણત તેમજ ક���ટૂર અ�યયનમા ં�ો��ટ/એસાઇ�મે�ટ, ભાષાઓમા ં�પી�ક�ગ-

લીસન�ગ ટ��ટ/િનબધં લેખન વગેર� રહ�શે. �નો �ણુભાર ૫ �ણુ રહ�શે. 

િનયમ-૫ ૧. દર�ક સ�ૈાિંતક િવષયમા ંપાસ થવા માટ� ૨૦૦ માથંી ૬૬ �ણુ(૩૩%) એટલે ક� 

૧૦૦ માથંી ૩૩ �ણુ મેળવવાના રહ�શે અને  વાિષ�ક પર��ા�ુ ંપ�રણામ ૧૦૦ 

�ણુના આધાર� બનાવવા�ુ ંરહ�શ.ે  

૨. �ાયો�ગક પર��ામા ંપાસ થવા માટ� ૫૦ માથંી ૧૭ �ણુ મેળવવાના રહ�શે. 

૩. એકંદર� ૩૩% થી વ� ુ�ણુ મેળવનારને દર�ક ટકા દ�ઠ ૧ �ણુ અને વ�મુા ંવ� ુ

૧૫ �ણુની મયા�દામા ંરહ�ને પાસ થવા માટ� �ટૂતા �ણુ આપી શકાશ.ે આવો 
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લાભ એક ક� વ� ુિવષયોમા ંઆપવાનો રહ�શે. આ િસ�� �ણુ કહ�વાશ.ે તનેે વ�ા 

(+) કર� અલગ �ણુ દશા�વવાના રહ�શે. આ ર�તે િસ�� �ણુ મેળવનાર ર��કને 

પા� રહ�શ.ે 

૪. એક ક� તેથી વ� ુ િવષયમા ંનાપાસ થનાર િવ�ાથ�ને ઉપલા ધોરણમા ંબઢતી 

મળ� શક� તે માટ� આચાય��ી �ુલ ૧૦ �ૃપા �ણુની મયા�દામા ં�ટૂતા જ�ર� �ણુ 

આપી શકાશ.ે આ �ૃપા �ણુ પણ વ�ા(+) કર� અલગ દશા�વવાના રહ�શે. આવા 

િવ�ાથ� ર��કને પા� રહ�શે ન�હ. 

૫. દર�ક િવ�ાથ�ને વાિષ�ક પર��ામા ં દર�ક િવષયમા ં �ુલ ૨૦૦ �ણુમાથંી ૧૦૦ 

�ણુમા ં�પાતંર કયા� બાદ િસ�� �ણુ અને �ૃપા �ણુ આપવાના રહ�શ.ે 

૬. દર�ક િવ�ાથ�ન ેપાસ થવા માટ� િસ�� �ણુ તેમજ �ૃપા �ણુ આપવા ફર�જયાત છે. 

૭. આ ર�તે મેળવેલ િસ���ણુ ક� �ૃપા �ણુનો �ુલ �ણુની ગણતર�મા ં સમાવેશ 

કરવો ન�હ. 

િનયમ-૬ ૧. �જુરાત મા�યિમક િશ�ણ ધારાની કલમ ૧૭(૬) અ�વયે કોઈ પણ ર�જ�ટડ� 

ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા પર��ા પ�િત �ગે �યોગ કરવા �વત�ં છે. પણ તે 

પર��ા યોજના માટ� બોડ�ની �વૂ� મ�ૂંર� મેળવવાની રહ�શે. 

૨. કોઇપણ ર�જ�ટડ� ઉ�ચતર મા�યિમક શાળા આ વગ�બઢતીના િનયમોથી �ચી 

ક�ાના િનયમો રાખવા ઇ�છતી હોય તો તે શાળાએ ૩૧ �ુલાઇ �ધુીમા ંબોડ�ની 

કચેર�ને દરખા�ત કરવાની રહ�શે. અને બોડ�ની �વૂ� મ�ૂંર� મેળવીન ે �ચી 

ક�ાના િનયમો રાખી શકાશ.ે આવા િનયમો દાખલ કરતી વખતે શાળાએ તનેા 

િવ�ાથ� અને િવ�ાથ�ઓના વાલીને સમયસર �ણ કરવાની રહ�શે. 

૩. અક�માત અથવા માદંગીના ખાસ સજંોગોમા ં એક પર��ા ન આપી શકનાર 

િવ�ાથ� બાબત આચાય��ી નીચેના ��ુાઓ �યાનમા ંલઇ િનણ�ય કરશ.ે 

     (૧) આવા િવ�ાથ�એ આપેલી અ�ય પર��ામા ંમેળવેલ �ણુને ટકામા ં�પાતંર 

કર� ગેરહાજર રહ�લા પર��ાના �ણુ ગણી િનયમ �માણે વગ� બઢતીને લાયક 

ગણવો. 

     (૨) કોઈ પણ િવ�ાથ�ની શાળામા ંહાજર� ૧૦૦% ફર�જયાત રહ�શ.ે 

 પરં� ુ િવ�ાથ�ઓની માદંગી, �ુ�ંુબમા ંશોક, માબાપ અથવા વાલીની એક 

જ�યાએથી બી� જ�યાએ બદલી અથવા રહ�ઠાણમા ં ફ�રફાર �વા ખાસ 

સજંોગોમા ંનીચે દશા��યા �માણે હાજર�ની �ટૂ મ�ૂંર કર� શકાશ.ે 

 ૧૫ ટકા �ધુીની �ટ આચાય��ી આપી શકશે. 

 ૧૬ થી ૨૫ ટકા �ધુીની �ટ �જ�લાિશ�ણાિધકાર��ી આપી શકશે. (૧૫ 

ટકાથી વ�)ુ 

 ૨૬ ટકા ક� તથેી વ�નુી �ટ બોડ�ના સ�ચવ�ીની �વૂ� પરવાનગીથી આપી 

શકાશે. 
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     (૩) જો કોઈ િવ�ાથ� સમ� પર��ામા ં ગેરહાજર ન રહ�તા એક ક� વ� ુ

િવષયમા ંગેરહાજર હોય તો તે િવષયની િવ�ાથ�એ અગાઉ આપેલી પર��ાના 

�ણુને ટકાવાર�મા ં �પાતંર કર� ગેરહાજર રહ�લા િવષયોમા ં િનયમ �માણે 

વગ�બઢતીને લાયક ગણવો. 

૪. શાળામા ંશીખવવામા ંઆવતા બધા જ ફર�જયાત િવષયોન ેગણતર�મા ંલઇ વગ� 

બઢતી આપવાની રહ�શે. 

૫. � િવષયોની વષ�મા ંએક જ પર��ા લેવાની જોગવાઈ છે તે િવષયોની પર��ામા ં

િવ�ાથ� અિનવાય� કારણસર ગેરહાજર રહ� તો તે પર��ા�ુ ંપ�રણામ �ત�રક 

�ણુના આધાર� કર�ુ.ં 

૬. માદંગી સબબ(Medical Ground) કોઈ એક િવષય ક� કોઈ એક પર��ા ન આપી 

શકનાર િવ�ાથ� વગ� બઢતી મેળવે તો તે ર��કને પા� રહ�શે નહ�. 

૭. “કોઈ એક પર��ા ક� એક િવષયની પર��ા ન આપી શકનાર િવ�ાથ� જો 

શાળાની �વૂ� મ�ૂંર�થી રા�ય ક� રા��ની ��િૃ�મા ંભાગ લેવા માટ� ગયેલ હોય 

તો તવેા િવ�ાથ�ઓને િનયમા�સુાર વગ�બઢતી આપવી” � ર��કને પા� રહ�શ.ે 

૮. આચાય��ી જ�ર પડ� તો પોતે ક� િવષયના િન�ણાતં પાસ ે િશ�કોએ તપાસેલી 

ઉ�રવહ��ુ ંમોડર�શન કર�/કરાવી શકશ.ે 

૯. તમામ પર��ાથ�ઓની ઉતરવહ�ઓ િવ�ાથ�ઓ તમેજ વાલીઓને બતાવવાની 

રહ�શે. 

િનયમ-૭ ધોરણ-૧૦/૧૨ની �હ�ર પર��ામા ં� �માણે �દ�યાગં બાળકોને બોડ� �ારા �ટછાટ 

આપવામા ં આવી છે, તવેી જ �ટછાટ ધોરણ-૧૧ની શાળાક�ય પર��ામા ં પણ 

આપવાની રહ�શ.ે 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




