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�\X!" �] !" к�, �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ� 

 ારા લેવાયેલી ધોરણ ૧૨ના ચોથા િસમે'ટરની પર*�ાન ે+તે ધોરણ ૧૧ અને ધોરણ ૧૨ના 

િવ,ાન -વાહના િસમે'ટર પ/િત હ0ઠળના ંચાર0ય િસમે'ટર3ુ ંબોડ�3 ુ ંએકંદર પ6રણામ 92.53 % 

આ89ુ ંછે. <મા ં ‘A’  =પુમા ં78,487 િવ>ાથ?ઓમાથંી 74,188 િવ>ાથ?ઓ ઉAીણ� થયેલ છે. ‘B’ 

=પુમા ં35,382 િવ>ાથ?ઓમાથંી 31,173 િવ>ાથ?ઓ ઉAીણ� થયેલ છે, અને ‘AB’ =પુમા ં64 

િવ>ાથ?ઓમાથંી 57 િવ>ાથ?ઓ ઉAીણ� થયેલ છે. ચાB ુવષD ધોરણ – 11 અને 12 ના િવ,ાન 

-વાહની િસમે'ટર પ/િત હ0ઠળ બોડ�ના એકંદર પ6રણામની HJૃ�ધનો ઉKલેખ કર* Mી 

Nડુાસમાએ જણા89ુ ં હO ુ ંક0,  માચ� ૨૦૧૨ મા ં લેવાયેલી ધોરણ ૧૨ના િવ,ાન -વાહના Pૂના 

અRયાસSમની પર*�ામા ં બોડ�3ુ ં એકંદર પ6રણામ 67.70 % રTુ ં હO ુ,ં <ની સામે િસમે'ટર 

પ/િત હ0ઠળ બોડ�ના એકંદર પ6રણામમા ંવધારો થયો છે < રાUય સરકારના ધોરણ ૧૧ અન ે

ધોરણ ૧૨ િવ,ાન -વાહમા ંિસમે'ટર પ/િત દાખલ કરવાના ઉVેશો હાસંલ થયા હોવાનો િનદWશ 

કર0 છે.  

 

આ< જ Xહ0ર થયેલા પ6રણામોની િવ'Oતૃ િવગતો આપતા િશ�ણ મZંી Mી જણા89ુ ં

હO ુ ંક0, ધોરણ ૧૧ અને ધોરણ ૧૨ના િવ,ાન -વાહમા ંન[ધાયેલા \ુલ 1,14,495 િવ>ાથ?ઓ 

પૈક* 1,13,933 િવ>ાથ?ઓ પર*�ામા ંઉપ^'થત ર_ા હતા,ં < પૈક* 1,05,418 િવ>ાથ?ઓ ‘D’ 
ક0 તેથી ઉપરનો `ેડ -ાaત કર* ઉ�ચતર મા�યિમક -માણપZ મેળવવાને પાZ ઠયા� છે; Uયાર0 

8,515 િવ>ાથ?ઓને તમેના દ0ખાવમા ં“dધુારણા કરવી” જfર* બની છે. ધોરણ ૧૧ અને ધોરણ 
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૧૨ ના ચાર0ય િસમે'ટરમાથંી કોઈ પણ િસમે'ટરમા ં કોઈ પણ િવષયમા ં 

અ3પુ^'થત(ગેરહાજર/Absent) રહ0નાર િવ>ાથ?ઓએ હવે બોડ�  ારા લેવાનાર* 

Compartmental Exam(kરુક પર*�ા) આપવાની રહ0શ.ે આવા \ુલ 562 િવ>ાથ?ઓ3ુ ંપ6રણામ 

અનામત રાખવામા ંઆ89ુ ંછે. 
 

Mી Nડુાસમાએ આ +ગેની િવગતો આપતા જણા89ુ ં ક0 િશ�ણ પ/િત અને પર*�ા 

પ/િતમા ં પ6રવત�ન લાવી ગોખણીયા ,ાનને આધાર0 લેવાતી પર*�ાને બદલે િવ>ાથ?ઓની 

સમજણશ^lત અને સmનાnમકશ^lતનો િવકાસ થાય તવેો અRયાસ/ પર*�ાની પ/િત અમલમા ં

oકૂવા રાUય સરકાર0 પહ0લ કર* હતી. આ પ/િત હ0ઠળ િવ>ાથ?ઓની પર*�ા બpુિવકKપીય 

-qો ધરાવતા -qપZ તેમજ વણ�નાnમક -કારના -qો ધરાવતા -qપZના િમMણ  ારા 

લેવામા ંઆવી હતી. મZંીMીએ જણા89 ુ ંક0 િસમે'ટર પ/િતનો દ0ખીતો લાભ િવ>ાથ?ઓને થયો છે 

અને વગ�ખડંમા ંઅ�યયન-અ�યાપનની -6Sયા3ુ ંtડાણ વ�9ુ ંછે તેમજ િવ>ાથ?ઓ ગોખણીયા 

,ાનને બદલે સમજણશ^lત આધા6રત અRયાસ કરતા બuયા છે. સાથોસાથ બોડ�  ારા -થમ 

અને ZીX િસમે'ટરની પર*�ા સkંણૂ�પણે બpુિવકKપીય -qો ધરાવતા -qપZો  ારા લેવામા ં

આવી હોવાના કારણે િવ>ાથ?ઓને બpુિવકKપીય -કારના -qપZોના ઉAરો આપવાનો 

મહાવરો ક0ળવાયો છે; <નો સીધો લાભ �જુરાત રાUયના િવ>ાથ?ઓને ઇજનેર*/તબીબી 

8યાવસાિયક અRયાસSમોમા ં -વશે માટ0 રાwx*ય'તર0 લેવાતી કોમન એuxuસ ટ0'ટમા ં તેમના 

ઉyજવળ દ0ખાવના ંfપમા ંથયો છે. 
 

િશ�ણ મZંીMીએ જણા89ુ ંહO ુ ંક0, િવ,ાન -વાહની િશ�ણ / પર*�ા પ�ધિતમા ંરાUય 

સરકાર0 કર0લા ફ0રફારની પહ0લના પર*ણામે તા<તરમા ં લેવાયેલી JEE(MAIN) પર*�ામા ં

�જુરાતના િવ>ાથ?ઓનો દ0ખાવ રા{wxય ક�ાએ ઉAમ ર_ો છે. તેમણે તબ|ે ભારkવૂ�ક 

જણા89ુ ં હO ુ ં ક0, આ પર*�ામા ંસમ` દ0શમાથંી આશર0 ૧૪ લાખ િવ>ાથ?ઓ ન[ધાયા હતા ત ે

પૈક* ૯૬ હXર <ટલા ંિવ>ાથ?ઓ �જુરાત રાUયમાથંી ન[ધાયા હતા. JEE(MAIN) પછ* દ0શની 

ઇજનેર* સ'ંથાઓ IITsમા ં-વશે માટ0 હવે લેવાનાર JEE(ADVANCE) પર*�ા માટ0 સમ` દ0શના 

યો�ય ઠર0લા ં ૧,૫૦,૦૦૦ િવ>ાથ?ઓમા ં �જુરાત મા�યિમક અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ 

બોડ�ના ૧૦,૭૮૭ િવ>ાથ?ઓનો સમાવેશ થાય છે. 
 

િશ�ણ મZંીMી �પુેu�િસ�હ Nડુાસમાએ વ� ુ િવગતો આપતા જણા89ુ ં છે ક0 રાUયમા ં

સૌથી વ� ુપ6રણામ ���
 �જKલા3ુ ંરTુ ંછે અને સૌથી ઓ�ં પ6રણામ ��"N �જKલા3ુ ંરTુ ંછે. 

રાUયમા ં સૌથી વ� ુ પ6રણામ ધરાવO ુ ં ક0u� ���^!	 અને ����^!	 છે, Uયાર0 સૌથી ઓ� ં

પ6રણામ ધરાવO ુ ંક0u� �"�	��^!	 છે. પ6રણામના અગnયના +શ નીચે oજુબ છે. 
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��N� ��%�, 2013 

િવ>ાથ?ઓ3ુ ંપ6રણામ (Male) a�.bc% 

િવ>ાિથ�નીઓ3ુ ંપ6રણામ (Female) a�.��% 

A1 `ેડ સાથે -માણપZ મેળવવાને પાZ ઉમદેવારોની સ�ંયા �e� 

A2 `ેડ સાથે -માણપZ મેળવવાને પાZ ઉમદેવારોની સ�ંયા f,g�g 

+`ે� મા�યમના ંઉમેદવારોની પ6રણામની ટકાવાર* ae.be% 

�જુરાતી મા�યમના ંઉમદેવારોની પ6રણામની ટકાવાર* a�.ah% 

A =પુના ઉમેદવારો3ુ ંપ6રણામ ac.�g% 

B =પુના ઉમેદવારો3ુ ંપ6રણામ hh.�g% 

AB =પુના ઉમેદવારો3ુ ંપ6રણામ ha.ge% 

૧૦૦% પ6રણામ ધરાવતી શાળાઓની સ�ંયા �ab 

Differently Abled ઉમેદવારોની સ�ંયા ��h 

૨૦% પાિસ�ગ 'ટાuડડ�ના લાભ સાથે પાસ થનાર Differently Abled 

ઉમેદવારોની સ�ંયા  

�c 

 

 મZંીMીએ આ તબ|ે િવશષે મા6હતી આપતા જણા89ુ ંહO ુ ંક0 �જુરાત મા�યિમક અને 

ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડW ધોરણ ૧૧ અને ધોરણ ૧૨ના િવ,ાન -વાહના o�ુય ચાર 

િવષયો ગ�ણત, ભૌિતક િવ,ાન, રસાયણ િવ,ાન અને �વ િવ,ાનના અRયાસSમને NCERT 

 ારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલા ંકોર-કર*�લુમ આધા6રત તયૈાર કય� છે, <ને કારણે િવ>ાથ?ઓ 

રાwx*ય'તર0 લેવાતી કોમન એuxuસ ટ0'ટ માટ0 સyજ બuયા છે. બોડW ચાB ુ વષD લેવાયેલી 

JEE(MAIN) અને NEETની પર*�ામા ં િવ>ાથ?ઓને ઉપયોગી થાય તવેા ઉVેશથી �જુરાતી અન ે

+`ે� મા�યમમા ંMCQ -કારના ં-qો ધરાવતી �lુસ તયૈાર કર* kરુ* પાડ* હતી. 

 િશ�ણ મZંીMી Nડુાસમાએ મા6હતી આપતા જણા89ુ ંક0, રાUયની GTU સલં�ન ઇજનેર* 

કોલેજો અને 6ડ�ડ 9િુનવિસ�ટ*ઓમા ં ઇજનેર* અRયાસSમોમા ં -વેશ માટ0 �જુરાત મા�યિમક 

અને ઉ�ચતર મા�યિમક િશ�ણ બોડ�  ારા િવ>ાથ?ઓને તેમના �ણુપZક��" o�ુય Zણ િવષયો 

અથા�ત ભૌિતક િવ,ાન, રસાયણ િવ,ાન અને ગ�ણતમા ં મેળવેલા ં �ણુન ેઆધાર0 આપવામા ં

આવેલા પસ�uટાઈલ ર0uકના ૬૦ ટકા �ણુભાર અને JEE(MAIN) પર*�ામા ં િવ>ાથ?ને મળનાર 

પસ�uટાઈલ ર0uકના ૪૦ ટકા �ણુભારને આધાર0 તૈયાર કરવામા ં આવતી મે6રટ યાદ* oજુબ 

આપવામા ંઆવશ.ે 

 ધોરણ ૧૨ િવ,ાન -વાહના ‘A’ =પુના િવ>ાથ?ઓ માટ0 -ોફ0શનલ અRયાસSમોમા ં

-વેશની કામગીર* એડિમશન કિમટ* ફોર -ોફ0શનલ કોસ?સ, અમદાવાદ મારફત ેઑન-લાઈન 

એડિમશન -6Sયા  ારા કરવામા ંઆવે છે. શૈ��ણક વષ� ૨૦૧૩-૧૪ માટ0 6ડ`ી ઇજનેર*ની \ુલ 
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૧૨૧ કૉલેજોની ૬૩૧૧૩ બેઠકો પર, 6ડ`ી ફામ�સી માટ0 ૮૨ કૉલેજોની ૫૧૨૫ બેઠકો પર તથા 

6ડaલોમા ફામ�સીની \ુલ ૮ કૉલેજોની ૫૩૦ બેઠકો પર -વશે કાય�વાહ* કરવામા ંઆવશે, એમ 

\ુલ ૨૧૧ કૉલેજોની ૬૮૭૬૮ બેઠકો ઉપલ�ધ થશ.ે 

 વષ� ૨૦૧૩-૧૪ માટ0 રાUયમા ં 6ડ`ી ઇજનેર* અRયાસSમની ૧૬ સરકાર* ઇજનેર* 

કૉલેજોમા ં ૮૯૭૦ બેઠકો, ૩ અ3દુાિનત ઇજનેર* કૉલેજોમા ં ૧૧૯૪ બેઠકો અને ૯૫ 'વિનભ�ર 

ઇજનેર* કૉલેજોમા ં૫૨૯૪૯ બેઠકો એમ મળ* \ુલ ૧૨૧ કૉલેજોમા ં૬૩૧૧૩ બેઠકો ઉપલ�ધ છે. 

 6ડ`ી ફામ�સી અRયાસSમની ૧ સરકાર* ફામ�સી કૉલેજમા ં ૧૦૦ બેઠકો, ૩ અ3દુાિનત 

ફામ�સી કૉલેજોમા ં૧૩૫ બેઠકો અને ૭૮ 'વિનભ�ર ફામ�સી કૉલેજોમા ં૪૮૯૦ બેઠકો એમ મળ* 

\ુલ ૮૨ કૉલેજોમા ં૫૧૨૫ બેઠકો ઉપલ�ધ છે. 

 6ડaલોમા ફામ�સી અRયાસSમની ૧ સરકાર* ફામ�સી કૉલેજમા ં૬૦ બેઠકો, ૭ અ3દુાિનત 

ફામ�સી કૉલેજોમા ં ૪૭૦ બેઠકો એમ મળ* \ુલ ૮ 6ડaલોમા ફામ�સી કૉલેજોમા ં ૫૩૦ બેઠકો 

ઉપલ�ધ છે.  

 વષ� ૨૦૧૩-૧૪થી િવ�'તરની અને 9િુનવિસ�ટ*નો દરyજો ધરાવતી સ'ંથા “ઇJu'ટટ�ટુ 

ઑફ ઇu�ા'xlચર x0િન�ગ, 6રસચ� ઍuડ મેનેજમેuટ(IIT RAM)” મ�ણનગર ખાતે શf કરવામા ં

આવનાર છે. <મા ં ઇu�ા'xlચરના 'નાતકથી પીએચ.ડ*. dધુીના અRયાસSમોનો સમાવેશ 

કરવામા ં આવશ.ે વષ� ૨૦૧૩-૧૪મા ં -થમ તબ|ે િસિવલ ઇજનેર*ની ૧૨૦ બેઠકો અને 

ઇલેlx*કલ ઇજનેર*ની ૧૨૦ બેઠકો સાથે 'નાતક ક�ાના અRયાસSમો શf કરવામા ંઆવશે. 

 વષ� ૨૦૧૩-૧૪થી પ��લક -ાયવેટ પાટ�નરશીપ(PPP) +તગ�ત o�ુયnવે ટાટા 

કuસલટuસી સિવ�સીઝ(TCS)ની પાટ�નરશીપમા ં વડોદરા ખાતે ઇ{uડયન ઇJu'ટટ�ટુ ઑફ 

ઇuફોમDશન ટ0lનોલૉ�(IIIT) શf કરવામા ંઆવનાર છે. <મા ં-થમ તબ|ે ક�a9ટુર સાયuસની 

૧૨૦ બેઠકો અને ઇuફોમDશન ટ0lનોલૉ�ની ૧૨૦ બેઠકો સાથે 'નાતક ક�ાના અRયાસSમો શf 

કરવામા ં આવશે. રાUયના લાયકાત ધરાવતા તમામ િવ>ાથ?ઓને �જુરાત રાUયની GTU 

સલં�ન કૉલેજો અને 6ડ�ડ 9િુનવિસ�ટ*ઓના ઇજનેર* અRયાસSમમા ંસરળતાથી િનિ�ત -વેશ 

મળશે તેમ મZંીMીએ જણા89ુ ંછે. 

 આ તબ|ે મZંીMીએ =પુ ‘B’ ના અથા�ત �વ િવ,ાન િવષય સાથે પર*�ા આપતા 

િવ>ાથ?ઓ તમેજ વાલીઓ જોગ મા6હતી આપતા જણા89 ુ ંછે ક0, રાUયના 8યાવસાિયક તબીબી 

અRયાસSમો ચલાવતી કૉલેજો અને 6ડ�ડ 9િુનવિસ�ટ*મા ં -વશે માટ0 લેવાયેલી નશેનલ 

એ�લ�જ�બ�લટ* કમ એuxuસ ટ0'ટ(NEET) અને �જુરાત મા�યિમક અન ે ઉ�ચતર મા�યિમક 

િશ�ણ બોડ�  ારા લેવાયલેી �જુરાત કોમન એuxuસ ટ0'ટ (GUJCET) પૈક* કઈ પર*�ાના ંમાlસ�ન ે

આધાર0 મે6રટ યાદ* તયૈાર કરવી તે બાબત નામ. d-ુીમ કોટ� સમ� િનણ�ય અથD પડતર હોઈ 

‘B’ =પુના િવ>ાથ?ઓ માટ0 લેવાયેલી �જુરાત કોમન એuxuસ ટ0'ટ3ુ ંપ6રણામ Xહ0ર કરવામા ં

આવેલ નથી. નામ. d-ુીમ કોટ�ના આદ0શ અ3સુાર આ oVેુ નામ. d-ુીમ કોટ�  તરફથી < કોઈ 

િનણ�ય લેવાય તનેે અ3લુ�ીને રાUય સરકાર -વશેની કાય�વાહ* કરશે તમે તેઓએ જણા89ુ ંછે.  


