
 

 

 

ગજુરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર. 
 ધોરણ-૧૨ મિજ્ઞાન પ્રિાહ પરીક્ષાના આિેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરિા માટેની સચુના 

રેગ્યલુર, િર્ડ-૨૦૧૮ ના રીપીટર અને સેમેસ્ટર સીસ્ટમના અનમુિણડ રીપીટર મિદ્યાર્થીઓના 
આિેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરિાના રહિેે 

સમયગાળો:- તા-૨૫-૧૦-૨૦૧૮ થી ૨૩-૧૧-૨૦૧૮. 
[દરેક ઉ.મા. વિજ્ઞાન પ્રિાહ ધરાિતી શાળાઓએ ભરવ ું ફરજીયાત છે.] 

 
(૧)  વિજ્ઞાન પ્રિાહ ધોરણ-૧૨ ની માર્ચ-૨૦૧૯ ની પરીક્ષામાું ઉપસ્થથત થનાર વનયવમત 

ઉમેદિારના આિેદનપત્રો પ્રિતચમાન વિષય માળખા મ જબ ફરજીયાત ઓનલાઇન ફોમચ 
શાળા કક્ષાએથી ભરિાના રહશેે.  
રીપીટર મિદ્યાર્થીઓના આિેદનપત્રો ભરિા માટેની સચૂના:-  
 િષચ-૨૦૧૩ થી િષચ-૨૦૧૭ દરમ્યાન વિજ્ઞાનપ્રિાહમાું ૧ થી ૪ સેમેથટરના અંતે જે તે 
વિષય/વિષયોમાું ૧૩૨ ગ ણ મેળિેલ નથી અને અન વિણચ થયેલ છે, તેિા (સેમેથટર 
વસથટમના) વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્રો પણ રીપીટરની કેટેગરીમાું is semester system 

repeater? ની સામે “Yes” વસલેકટ કરી ભરિાના રહશેે.  
માર્ચ-૨૦૧૮ માું પ્રથમિાર પરીક્ષા આપનાર વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્રો is semester 

system repeater? ની સામ ે“No”  વસલેકટ કરી ભરિાના રહશેે.  
માર્ચ-૨૦૧૮ દરમ્યાન આપિામાું આિેલ SID ( દા.ત.18V-XXXXXX) ના ફીલ્ડમાું 

ભરી બાજ માું ક્લીક કરિાથી વિદ્યાથીની નામની વિગત, ગ્ર પની વિગત, મીડીયમની 
વિગત, અગાઉ આપેલ પરીક્ષા અન ે તેના પરીણામની વિગત, જે વિષયોમાું અન વિણચ 
હોય તે વિષયોની વિગત તથા તેમાું Appear થિા માટે Yes ની વિગત, ક લ વિષયોની 
વિગત આપોઆપ જ ભરાય જશે. ઉપરોકત વિગતમાું જો કોઇ વિસુંગતતા હોય તો ફોમચ 
ભયાચ બાદ પરીક્ષા સચર્િશ્રી વિજ્ઞાન પ્રિાહ ને ગાુંધીનગર ખાતે રૂબરૂ મળીને થપષ્ટતા 
તથા સ ધારો કરિાનો રહશેે.  

ખાસ નોંધ:- જો કોઇ અન વિણચ વિદ્યાથી તમામ વિષયમાું ફરીથી બેસિા માુંગતો હોય 
તો To Appear in all Subject ની સામે Yes વસલેકટ કરિાન ું રહશેે. આવ ું કરિાથી તમામ 
વિષયોની સામે Appear Yes થઇ જશે. જે ર્કાસી લેવ ું.  

ખાસ નોંધ:-  સેમેસ્ટર-૧,૨,૩ અર્થિા ૪ માાં કોઇપણ મિર્ય/મિર્યોમાાં ગેરહાજર હોય 
અર્થિા UFM હોય એિા વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરિાના થતા નથી. 
આ વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્રો વનયત નમનૂામાું ઓફલાઇન ભરિાના છે. બોડચ ખાતે 
માકચશીટ તથા ફી સાથે બોડચની કર્ેરી, વિજ્ઞાન પ્રિાહની શાખામાું રૂબરૂ જમા કરાિિાના 



 

 

રહશેે જેનો નમનૂો અને સરૂ્ના બોડચની િેબસાઇટ પર મકૂિામાું આિેલ છે. આિેદનપત્રો 
રૂબરૂ જમા કરાિિાની અંવતમ તારીખ:૨૩/૧૧/૨૦૧૮ રહશેે.  

સેમેસ્ટર મસસ્ટમના મિદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા આપિા માટેની આ આખરી તક રહિેે.       
   

ઓનલાઇન ફોમચ ભરિાની કામગીરી શરૂ કરતા પહલેા તમામ ઉમેદિારોના ફોટોગ્રાફ તથા 
અન્ ય જરૂરી documents થકેન કરી તેમના ટૂુંકા નામથી અથિા જી.આર નુંબર પ્રમાણે save 
કરી એક ફોલ્ડરમાું અગાઉથી મ કી રાખિા.  

ફોટોગ્રાફની ઇમેજ 100 PXL(W) X 120 PXL(H) તથા તેની 5 KB થી િધ  અને 20 KB થી 
ઓછી હોિી જોઇએ. તે જ પ્રમાણે પ્રત્યેક ઉમેદિારની સહી કાળી સહીથી કરાિિી. થકેન 
કરી અલગ ફોલ્ડરમાું ઉમેદિારના ટૂુંકા નામથી save કરી રાખિી. તેની સાઇઝ પણ 5 KB 

થી િધ  અને 20 KB થી ઓછી હોિી જોઇએ. સહીની ઇમેજ 100 PXL(W) × 120 PXL(H) 

તથા 5 KB થી િધ  અને 20 KB થી ઓછી હોિી જોઇએ.   
 ધો. ૧૦ની માકચશીટની ઇમેજની સાઈઝ 5  KB થી િધ  અને  100 KB થી ઓછી હોિી 

જોઇએ. 
જો આપની શાળામાું અપુંગ ઉમેદિાર હોય તો તેના મેડીકલ સટીફીકેટ પણ save 

કરી રાખિાનાું રહશેે. સટીફીકેટની ઇમેજ સાઈઝ 5 KB થી િધ  અને 200 KB થી ઓછી   
હોિી જોઇએ. 

           ઓનલાઇન આિેદનપત્ર ભરિાનો સમયગાળો તા. ૨૫-૧૦-૨૦૧૮ થી 
૨૩-૧૧-૨૦૧૮ સાુંજે ૫.૦૦ કલાક સ ધી નક્કી કરિામાું આવ્યો છે.  

 

 (૨) િાળા રજીસ્રેિન:  

  શાળા રજીથરેશનમાું લોગીન કરિા માટે Login ID માું એર્.એસ.સી શાળાનો થક લ ઇન્ડેક્ષ 
નુંબર લખિાનો રહશેે અને ૨૦૧૮ માું નિી મુંજ ર થયેલી સરકારી તથા ગ્રાન્ટેડ 
શાળાઓએ જજલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રીની કર્ેરી મારફતે ફાળિામાું આિેલ પાસિડચ Type 

કરિાનો રહશેે. જો પાસિડચ મેળવ્યો ન હોય તો પોતાના જજલ્લાના DEO કર્ેરીમાુંથી 
પાસિડચ મેળિી લેિાનો રહશેે. (નોંધઃ-Student Exam ના ફોમચ ભરતાું પહલેા પોતાની 
થકલૂની ONLINE SCHOOL REGISTRATION તથા TEACHER REGISTRATION 

ની પ્રક્રિયા પણૂચ કરિાની રહશેે. ત્યારબાદ જ આિેદનપત્રો ભરી શકાશે.(ફકત જ ન-૨૦૧૮ 
થી નિી શરૂ થયેલ શાળાઓએ જ જજલ્લાની વશક્ષણાવધકારી કર્ેરીમાુંથી પાસિડચ 
મેળિિાનો રહશેે). જ ની શાળાઓએ  પોતાના જ ના પાસિડચ દ્વારા Login કરી શકશે અન ે
નિા જજલ્લાની શાળાઓએ નિા મળેલ Index Number પ્રમાણે Login કરિાન ું રહશેે, જો 
પાસિડચ યાદ ન હોય તો Reset password ના option પર click કરી આપનો પોતાનો 
પાસિડચ Reset કરી School Registration નોંધાયેલ મોબાઇલ અથિા EMAIL પર મેળિી 



 

 

શકશો. જે શાળાઓ દ્વારા ધો.૧૨(વિજ્ઞાન પ્રિાહ) નાું પ્રથમ િવમક િગચ તરીકે અરજી કરેલ 
છે તેિી શાળાઓનો index no અને password શાળા દ્વારા અરજીમાું આપિામાું આિેલ 
શાળાના email address પર મોકલી આપિામાું આિેલ છે. જે શાળાઓને અગાઉ સામાન્ય 
પ્રિાહની મુંજ રી મળી હોય અને તે જ Index number પર વિજ્ઞાન પ્રિાહની ધો-૧૨ ની 
મુંજ રી મળી હોય તેમણે તે જ Index Number અન ેપાસિડચ િાપરિાનો રહશેે. પાસિડચ 
યાદ ન હોય તો Reset કરી લેિાનો રહશેે. 

* મિક્ષક રજીસ્રેિન :-  
 વશક્ષક રજીથરેશન કયાચ બાદ જ વિદ્યાથીઓના આિેદનપત્રો ભરી શકાશ.ે આર્ાયચશ્રીઓને 
જણાિિાન ું કે આપની શાળાના માધ્યવમક અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમક (વિજ્ઞાનપ્રિાહ/સામાન્ય 
પ્રિાહ/વ્યિસાયલક્ષી પ્રિાહ/ઉ.ઉ.બ વનયાદી પ્રિાહ) શાળાના મુંજ ર િગોના આધારે વનયત 
મહકેમ અન સાર વનમણ ૂુંક પામેલા વશક્ષકોના રજીથરેશન ફરજીયાત કરાિિાના રહશેે. 

  આ માક્રહતી ભયાચ બાદ ભરેલ વિગતોની ખરાઇ આર્ાયચશ્રી તેમજ સુંબુંવધત વશક્ષકે 
કરિાની રહશેે અને તેની એક નકલ વશક્ષકને આપિાની રહશેે.   
  નિા જોડાયેલ તમામ વશક્ષકોની નોંધણી ફરજીયાત છે. તેમજ વનવતૃ, રાજીનામ ું, અિસાન 

કે અન્ય કોઈ કારણોસર શાળામાુંથી કમી થયેલા વશક્ષકોની નોંધણી રદ કરિા (Inactive) અંગે 
કાયચિાહી કરિી. શૈક્ષચણક અન ભિ અને બેન્ક એકાઉન્ટની વિગતો પ ન: ર્કાસી અને સ ધારો 
કરિો. વિજ્ઞાનપ્રિાહના આિેદનપત્રો ભરતી િખતે તમામ વશક્ષકોન ું રજીથરેશન કરી દીધ ું હોય 
તેિી શાળાઓએ ફરીથી Confirm કરિાન ું થત  ું નથી. સામાન્ય/વિજ્ઞાન પ્રિાહના કોઇ 
વશક્ષકની માક્રહતી ભરિાની બાકી હોય તો Teacher Registration Unlock કરાિિા માટે 
teachergseb@gmail.com પર શાળા Index Number સાથેની  શાળાના લેટરપેડ પર શાળાના 
આર્ાયચશ્રીના સહી અને વસક્કા સાથે અરજી મોકલિાની રહશેે. અન્ય કોઇપણ ટેકનીકલ પ્રશ્ન 
માટે ગ જરાત હલે્પલાઇન પર 10.00 am To 6.00 pm સ ધી ર્ાલ  ક્રદિસ દરમ્યાન માક્રહતી 
મેળિી શકાશે.(ટોલ ફ્રી નુંબર: ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦). 
  

Total Teaching Experience:  ની સામે 31st May, 2019 ના રોજ સ ધીનો વશક્ષક તરીકેનો  ક લ 
અન ભિ ભરિાનો રહશેે.  
Preferred Subject-1 અને  Preferred Subject-2 ભરતી િખતે વશક્ષક જે વિષયન ું વશક્ષણ કાયચ 
કરતા હોય તે વિષય(વિષયકોડ) અને જે તે વિષય ભણાિિાનો અન ભિ ર્ોકસાઇપિૂચક 
ભરિાનો રહશેે. 
ઉ.દા. તરીકે વશક્ષક દ્વારા ગ જરાતી પ્રથમ ભાષા છેલ્લા પાુંર્ િષચથી ભણાિિામાું આિતી હોય 
તો Preferable Subject1 ની સામ ે વિષયકોડ 001-Gujarat(F.L) વસલેકટ કરિાનો રહશેે અને 
Experience of Subject 1 ની સામે અન ભિના િષચ 5 ભરિાના રહશેે. જેની ગણતરી પણ 31st 

May,2019 ના ક્રદિસે થતા અન ભિ મ જબ કરિાની રહશેે.   

mailto:teachergseb@gmail.com


 

 

 

(૩)  સૌ પ્રથમ ગ જરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમક વશક્ષણ બોડચની િેબસાઇટ 
www.gseb.org  ઓપન કરિાની રહશેે.  

 

(૪)  તેમાું HSC Science exam Registration  ના બટન (icon) ઉપર ક્લીક કરવ ું અથિા 
નીર્ ેદશાચિેલ િેબસાઇટ ઓપન કરિી.  
http://hscsciexamreg.gseb.org  
ઉપરની િેબસાઇટ પર ક્લીક કરિાથી STUDENT EXAMINATION 

REGISTRATION ફોમચ ન ું અલગ પેજ ઓપન થશે. 
 

(૫)  Login ID અને Password એન્ટર કયાચ પછી Login ના Button પર ક્લીક કરવ ું.  
 

(૬)  Student Examination Registration ના પેજ પર HSC Science ધોરણ-૧૨ના વિદ્યાથી 
માટે ફોમચ ભરિાનો Option દેખાશે, જેના પર ક્લીક કરિાન ું રહશેે. તે ક્લીક કરતા Student 

Examination Registration ન ું ફોમચ ઓપન થશે. જેમાું જમણી બાજ  આપની શાળાનો થક લ 
ઈન્ડેક્ષ નુંબર, શાળાન ું નામ અને શાળાનો Contact Number દેખાશે. જે ર્કાસી લેવ ું.       

(૭) તેમાું વનયમીત ઉમેદિાર માટે REGULAR પર ક્લીક કરવ ું. ત્યારબાદ ઉમેદિાર જે 
Group ની પરીક્ષા આપિા માુંગતા હોય તે Group Select કરવ ું. જેમાું િમશ: A, B, અન ે
AB એિી રીતે ત્રણ Group દેખાશે. ઉમેદિાર પોતાનો ફોટો અને સહી 5 KB થી િધ  અન ે
20 KB થી ઓછી Size માું અને વનયત કરેલા (100px × 120px િાળી) Image નો ઉપયોગ 
કરિો. ઇમેજ Browse કરી upload પર ક્લીક કરિાથી Upload કરેલી Image Form પર 
દેખાશે. 

 

(૮)  Student's General Information:-  

 વિદ્યાથીની Surname, Name અને Father’s Name, Date of Birth, Joining Date 

in School ટાઇપ કરિાન ું ફરજીયાત છે.  
 Student Id અને Application No.માું આર્ાયચશ્રીએ કોઇ પણ એન્રી કરિાની રહશેે 

નહી. ફોમચ save કયાચ પછી કોમ્્ય ટરમાું પોતાની મેળે Student ID અને એ્લીકેશન 
નુંબર ફાળિશે. થક લ Joining Date in School માું ઉચ્ર્તર માધ્યવમક શાળામાું 
દાખલ થયા મ જબની તારીખ  એન્ટર કરિી. 

 વિદ્યાથીએ જે Medium માું અભ્ યાસ કયો હોય અને પરીક્ષા આપિાનો હોય ત ે
Medium Select કરવ ું.  

 Fathers Profession અને Fathers Income માું યોગ્ ય માક્રહતી Select કરી ભરિી. 
 G.R.No. માું જે-તે વિદ્યાથીનો HSC માટેનો G.R. No. લખિો ફરજીયાત છે.  

http://hscsciexamreg.gseb.org/


 

 

 Male / Female ના યોગ્ ય Button પર Click કરી Select કરવ ું. 
 પરીક્ષાથીનો Aadhar Card Number તેના બોક્ષમાું ભરિાનો રહશેે. (Aadhar 

Card Number ભરિો ફરજીયાત નર્થી). 
 Domicile માું વિદ્યાથીએ મ ળિતન Select કરિાન ું રહશેે. 
 જો વિદ્યાથી BPL વિદ્યાથી હોય તો BPL પર (Yes) Select કરી BPL Card 

Number Enter કરિાનો રહશેે. 
 જો ઉમેદિાર Minority Candidate હોય તો (Yes) Select કરી Muslim અથિા 

તો Other Select કરિાન ું રહશેે. 
 જો વિદ્યાથી વિધિા માતાન ું સ ુંતાન હોય તો (Yes) Select કરિાન ું રહશેે. 
 Child UID (As per UDISE) માું ૧૮ આંકડાનો SSA ની UDISE System મ જબ 

વિદ્યાથીનો જે નોંધણી નુંબર હોય તે ભરિાનો રહશેે. (આ માક્રહતી ભરિી 
ફરજીયાત નથી).   

(૯)  Contact Information:-  

કોન્ટેક્ટ ઇનફોમેશનમાું વિદ્યાથીના રહઠેાણન ું સરનામ ું Father's / Mother's / Guardian's 

Permanent Address ના કોલમમાું ગામનો પીનકોડ, જજલ્લાના નામ સક્રહત દશાચિવ ું તથા 
ફોન નુંબર કે મોબાઇલ નબુંર અચ ક દશાચિિો. Email ID લખવ ું ફરજીયાત છે. 
 

(૧૦)  Physical Disability Information:-  

Physical Disability Detail માું જો ઉમેદિાર 40% થી િધ  વિકલાુંગતા ધરાિતા 
હોય તો Is Disabled? ના સામે YES માું ક્લીક કરવ ું. ત્યારબાદ DISABILITY 
ટાઇપમાું ર્ારમાુંથી જે લાગ  પડત   હોય તે ડ્રોપબોક્ષમાુંથી સીલેક્ટ કરી ક્લીક કરિાન ું 
રહેશે. વિકલાુંગતાન ું પ્રમાણપત્ર save કરેલ હોય ત્ યાુંથી બ્રાઉજના બોક્ષ પર ક્લીક 
કરીને તેજ ફાઇલમાું અપલોડ કરિાન ું રહેશે તથા Image ની Size 5 KB થી િધ  અને 
200 KB થી ઓછી હોિી જોઇએ. 

(૧૧)  Standard 10th passing information:-  

વિદ્યાથીઓએ પાસ કરેલ SSC બોડચની પરીક્ષાની માક્રહતી ભરિાની રહેશે. જેમ કે પાસ 
કરેલ પરીક્ષાનો િષચ, કયા બોડચમાુંથી SSC પરીક્ષા પાસ કરેલ છે, તે સીટ નુંબર લખવ ું 
ફરજીયાત છે. તેમજ Handicap નો લાભ મળેલ હોય તે પણ દશચિાિાન ું રહેશે. અન્ ય 
બોડચમાુંથી આિેલ વિદ્યાથીઓના માઇગે્રશન સટીફીકેટ તથા સમકક્ષતા 
સટીફીકેટ/જજલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી દ્વારા આપિામાું આિેલ પ્રમાણપત્ર upload 

કરિાના રહેશે. બુંને સટીફીકેટ ની Size 5 KB થી િધ  અને 100 KB થી ઓછી હોિી 
જોઇએ.  
 



 

 

(૧૨) Standard 11th passing Information:-  

          ધોરણ ૧૧ પાસ થયાની વિગત ભરિાની રહેશે. જેમ કે પાસ કરેલ પરીક્ષાનો 
મક્રહનો, િષચ અને થક લનો Index Number અને Group સીલેકટ કરી ભરિાન ું રહેશે.  

(૧૩)  Select Subject for current Exam :- 

 Subject Group અને Subject માું દશાચિેલ Subject પર ક્લીક કરતા Subject Code અન ે 
Language ઓટોમેટીક દેખાશે. (નોંધ:- િાળાએ મિદ્યાર્થીના Subject અને Group 

ધ્યાનર્થી અને ચોકસાઈ પિુડક Select કરિાના રહિેે.) Subject Select કયાચ બાદ 
વિદ્યાથીઓ દ્વારા ક લ કેટલા Subject વસલેક્ટ કયાચ છે તે ટોટલ Subject ના ખાનામાું 
દેખાશે. તેમજ તેમાુંથી કેટલા Subject થીયરીના અને પ્રેક્ટીકલના છે તે પણ અલગ-
અલગ દેખાશે.  

 જે માધ્યમના ઉમેદિારન ું આિેદનપત્ર ભરતા હોય તે વસલેકટ કયાચ બાદ આ મ જબની 
થિીન દેખાશે.  દા.ત. ગ જરાતી માધ્યમના  વિષયો માટે        
       (1) ગ્ર પ-1 માટે  013.  ENGLISH S.L આપમેળે આિશે.  
       (2)  ગ્ર પ-3 માટે A, B અથિા AB પ્રમાણેના વિષયો આપમેળે આિશે. 
       (3)  ગ્ર પ-2 માુંથી ૧ વિષય પુંસદ કરી ADD કરિાનો રહશેે.          

 ઉપર જણાિેલ વિષયો અંગ્રેજી માધ્યમ વસિાયની અન્ય માધ્યમની શાળાઓના છે. તે 
જ પ્રમાણે અંગ્રેજી માધ્યમના વિદ્યાથીઓ માટે FIRST LANGUAGE  006 - અંગ્રેજી 
રહશેે. Practical Subject(પ્રાયોચગક વિષય) હોય તો તે Theory Subject(સૈધાુંતીક 
વિષય) Select કરતી િખતે Computer દ્વારા જાતે જ ફાળિિામાું આિશે. જેની 
ર્કાસણી કરિી. ધો-૧૦ ની માકચશીટ Browse કરી Add કરિી ફરજીયાત છે. 
 

(૧૪)  મિદ્યાર્થીના ફી નો દર નીચે મજુબ છે. 
 

1. વનયવમત વિદ્યાથી      રૂ.૫૫૦/- ફી  
2. વનયવમત રીપીટર (એક વિષય)   રૂ.૧૬૫/- ફી 
3. વનયવમત રીપીટર (બે વિષય)    રૂ.૨૭૫/- ફી  
4. વનયવમત રીપીટર (ત્રણ વિષય)    રૂ.૩૮૫/- ફી  
5. વનયવમત રીપીટર (ત્રણ વિષય કરતા િધારે)  રૂ.૫૫૦/- ફી  

નોંધ:- ઉપરોકત દિાડિેલ ફી ઉપરાાંત પ્રાયોગગક મિર્યની ફી પ્રાયોગગક મિર્યદીઠ 
રૂ.૧૦૦/- રહિેે.  

     ફી સાંદભે ખાસ સચૂના:- 
  વિદ્યાથીનીઓ તથા ક્રદવ્યાુંગ વિદ્યાથીઓ પાસેથી પરીક્ષા ફી લેિાની થતી 

નથી. વિદ્યાથીનીઓ તથા ક્રદવ્યાુંગ વિદ્યાથીઓના ફોમચમાું તેની પરીક્ષા ફી ની 



 

 

વિગત ર્કાસી લેિી જે શનૂ્ય રહશેે. આ રકમ આપને ર્લણમાું આપોઆપ 
બાદ થયેલ (Exemption For ની નીરે્) દેખાશે અને ક લ બાદ મળેલ 
રકમ(Total Amount Exempted ની સામે) દેખાશે.  ક્રદવ્યાુંગ વિદ્યાથીઓ, 
ક્રદવ્યાુંગ વિદ્યાથીનીઓ અને અન્ય વિદ્યાથીનીઓની બાદ થયેલી રકમનો 
રીપોટચ  ઉપરના મેન્ય  માું રીપોટચ  સેકશનમાું Fee Exemption Report ની અંદર 
દેખાશે. જે Download કરી આપની પાસે સાર્િી રાખિાની રહશેે. 

 શાળા દ્વારા અગાઉ ઓનલાઇન અથિા ર્લણથી ભરિામાું આિેલ(તથા 
બોડચ દ્વારા verify કરિામાું આિેલ) રકમ Total Amount Paid ની સામ ે
દેખાશે. 

 નીર્ેનામાુંથી કોઇપણ પ્રકારની વિદ્યાથીનીઓ તથા ક્રદવ્યાુંગ વિદ્યાથીઓની 
ફી લેિાની થતી નથી.  

i. Regular  

ii. Repeater 

iii. Repeater (Semester System) 

 

          * ઉપરોકત કોઇપણ પ્રકારના મિદ્યાર્થીને Late Fee માાંર્થી મકુ્તત મળિે નહી. 
(૧૫)  Certificate:-  

  પ્રિેશ મેળિતી િખતે રજ  કરેલ SSC ની માકચશીટ અપલોડ કરિી ફરજીયાત છે. જે  
Browse પર ક્લીક કરી Upload પર ક્લીક કરી Upload કરિાની રહશેે.  
 

(૧૬)  Candidate Sign:-  

 CANDIDATE SIGN – BROWSE કરી UPLOD કરિી. 
ત્યારબાદ ફોમચ save  કરવ ું.  

 Save કયાચ પછી વિદ્યાથીનો I.D. NO. નોટ કરી લેિો. શાળાના અન્ ય વિધાથીન  ફોમચ 
ભરિા માટે Add New Record ના બટન પર ક્લીક કરિાન  રહશેે. આ રીતે એક પછી  
એક વિધાથી ના ફોમચ ભરી શકાશે. 
ફી Detail ની અંદર વનયત ફી દેખાશે.  

 Student Application No. અને Student Id આ બન્ન ેનુંબરો આપની કક્ષાએ નોંધી રાખિાના રહશેે. 
 Student I.D –00/001/19/123456 

        (છેલ્લા ૬ અંક G.R. નુંબર છે)  
Student Application no. (એપ્લીકેિન ક્ર્મ નાંબર):  HS/RG/00/001/19/000001 

 Application ની Print લેિા માટે :-   
 મ ખ્ય પેજ ઉપર આિેલ Menu Bar પર આિેલા Options માુંથી  Principal Approval પર 

click કરવ ું. 



 

 

 Exam month and year અને વિદ્યાથીની કોઈ પણ વિગત Select અથિા એન્ ટર કરિી 
અને Search પર ક્લીક કરવ . નીર્ે બોક્ષમાું વિદ્યાથીઓની તમામ વિગતો Student. 

I.D, STD., Application No. િગેરે દેખાશે. જેને view પર કલીક કરી ત્ યારબાદ વપ્રન્ ટ 
પર કલીક કરી શાળાએ વિદ્યાથીના આિેદનપત્રની વપ્રન્ટ કાઢિાની રહશેે. ત્યારબાદ 
view પર ક્લીક કરવ . અને print પર ક્લીક કરવ . Principal Approval કરિા માટે 
Principal Approval સામેના રે્ક બોકસ પર કલીક કરવ . માત્ર Principal Approval 
િાળા વિદ્યાથીઓની યાદી જ માન્ ય ગણિામાું આિશે. Principal Approval કરેલ ન 
હોય તેિા વિદ્યાથીઓની હોલ ટીકીટ ફાળિિામાું આિશે નહી.  
 

 Application માાં Edit કરિા માટે:-  
એ્લીકેશનની Edit કરિા માટે Menu bar  માું Search and Edit માું જવ ું અને HSC 

Science  અને exam month and year March – 2019  સીલેક્ટ કરી search પર ક્લીક કરવ ું. 
પછી Edit પર ક્લીક કરવ  અને application edit કયાચ પછી Save પર ક્લીક કરવ . 
 Principal Approval ન થયા હોય તેિા વિદ્યાથીઓની સુંખ્ યા ફોમચના ઉપરના ભાગે દેખાશે. 
 Principal Approval ન થયા હોય તેિા વિદ્યાથીઓનો સમાિેશ ર્લાણમાું થશે નહી 

જેની નોંધ લેિી.  
 

 Payment :- 

Payment Option માું (Enrolment અને Registration Fees) માું જઇ ધોરણ-૧૧ વિજ્ઞાનપ્રિાહમાું 
નોંધાયેલા વિદ્યાથીની સુંખ્યા તથા ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાનપ્રિાહના ક લ િગોની સુંખ્યા ભરિાની 
રહશેે. તથા (Fee Payment Detail) માું જઇ ભરેલા ર્લણની વિગત અથિા Online Payment 

કરિાન ું રહશેે. 
 Challan મપ્રન્ટ કરિા માટે:-  

HSC Science અને exam month and year March – 2019 સીલેક્ટ કરી view પર ક્લીક કરવ . 
અને ત્યારબાદ વપ્રન્ટના icon પર ક્લીક કરી ર્લણ વપ્રન્ ટ કરવ . ર્લણની ર્ાર કોપી 
કરિી(1 School Copy, 1 Bank Copy, અને 2 Board Copy). 
વિદ્યાથીઓની ફી ર્લણ મારફતે નજીકની SBI Bank માું ભરિાની રહશેે.   
બોડચનો SBI Bank નો ખાતા નું. આપના ર્લણમાું છપાયેલો આિશે. 
આપ ૧ કરતાું િધ  િખત ર્લણ વપ્રન્ટ કરી Bank માું ભરી શકશો. 
શાળા દ્વારા Online payment પણ કરી શકાશે.  

 Online payment  કરિા માટે નીરે્ મ જબની પ્રક્રિયા કરિાની રહશેે :-  
1) Main menu ના payment option માું Online payment ઓ્શનમાું ક્લીક કરો.  
2) ભરિાની થતી રકમ એન્ટર કરી Pay now બટન પર ક્લીક કરવ ું.  



 

 

3) ત્યારબાદ Available Payment method જેિી કે ડેબીટ કાડચ, િેડીટ કાડચ, ઈન્ટરનેટ બેન્કીંગ 
દેખાશે. આપની અન ક ળ પદ્ધવત મ જબ ચ કિણી કરી શકો છો. Payment કરી payment 

receipt િાળુ પેજ આિે ત્યાું સ  ધી રાહ જોિી. પ્રક્રિયા પણૂચ ન થાય ત્યાું સ  ધી Browser બુંધ 
ન કરવ ું કે િેબપેજ Reload ન કરવ ું.  

4) આપની ભરિાની થતી રકમ એક કે તેથી િધ  ભાગમાું ભરી શકો છો. ફોમચ ભરિાની 
અંવતમ તારીખની મયાચદા પણૂચ થતા તમામ રકમ ભરી વિગત ભરી દેિાની રહશેે. 

 

પેમેન્ટના ચાજીસ નીચે મજુબ છે. 
 

ર્ેબીટ કાર્ડ રૂ.૨૦૦૦/- થી ઉપરની રકમના ચ કિણા માટે  ક લ રકમના 
૦.૯૦ % જેટલો રાન્જેક્શન ર્ાર્જ લાગશે.  

કે્રર્ીટ કાર્ડ  ક લ રકમના ૧ % જેટલો રાન્જેક્શન ર્ાર્જ લાગશે. 
Net Banking  રાન્જેક્શન દીઠ રૂ.૫/- ર્ાર્જ લાગશે.  

 
 

 ઉપરના તમામ રાન્જેક્શન ર્ાજીસ પર ટેક્ષ (જે હાલ ૧૮% છે તે) લાગશે. 
    
 ઉદાહરણ તરીકે જો આપ Net Banking થી રૂ.૨૫,૦૦૦/- payment કરો છો. તો 

રૂ.૨૫,૦૦૦/- + રૂ.૫/- (Transaction Charge) + રૂ.૦.૯૦ (રૂ.૫ ના ૧૮%) Tax એમ ક લ 
રૂ.૨૫,૦૦૫.૯૦ (રૂ.પચ્ર્ીસ હજાર પાુંર્ અને નેવ ું પૈસા) ર્ાર્જ લાગશે.  
 

 SBI દ્વારા ર્લણ ભરિાનો ર્લણદીઠ રૂ.૨૦ ર્ાર્જ દ્વારા લેિામાું આિશે. શાળા દ્વારા SBI 
માું ભરેલ ર્લણ બોડચ દ્વારા ૭ થી ૧૦ ક્રદિસમાું  online verify કરી આપિામાું આિશે.  
ત્યારબાદ તે રકમ આપના ર્લણમાું બાદ થયેલી દેખાશે. SBI માું એક થી િધ  િાર 
ર્લણ ભરી શકાશે. ર્લણ અંતીમ તારીખના ૭ ક્રદિસમાું ભરી દેિાન ું રહશેે.  
 

િાળાએ નીચે મજુબના Documents સાચિી રાખિાના રહિેે અને બોર્ડ સચુના આપે તે 
મજુબ મોકલી આપિાના રહિેે.  
 

1. School Registration Confirmation 

 Online School Registration ના ફોમચમાું શાળાએ પોતાની હાલની માક્રહતી Update કરી 
બોડચને વપ્રન્ટ બોડચ જણાિે ત્યારે મોકલી આપિાની રહશેે. Save Button ની નીર્ ે
Confirmation ન  રે્ક બોકસમાું ટીક કરિાન  રહશેે. 
2. Student Registration Form 

વિદ્યાથીના Registration Form ની એક કોપી શાળાએ પોતાની પાસે યાદીમાું રાખિી. 
અને વિદ્યાથીઓની યાદીનો Report વપ્રન્ટ કરી સાર્િી રાખિાની રહશેે. (બોડચ જણાિે 
ત્યારે મોકલી આપિાની રહશેે.) 



 

 

 વિકલાુંગ વિદ્યાથીના વિકલાુંગતા સટીફીકેટ વિગેરે ર્કાસી ખરી નકલ કરી 
(બોડચ જણાિે ત્યારે મોકલી આપિાની રહશેે). 

 ગ જરાત બોડચ વસિાયના બોડચમાુંથી ધોરણ-૧૦ પાસ કરીને આિેલ 
વિદ્યાથીના ગ ણપત્રક/પ્રમાણપત્ર/માઇગે્રશન વિગેરે ખરાઇ કરી તેની નકલો 
(બોડચ જણાિે ત્યારે મોકલી આપિાની રહશેે.). 

૩. Challan’s Copy 

     શાળા દ્વારા ચકૂિાયેલ છેલ્લા ર્લણની બે કોપી બોડચ જણાિે ત્યારે નીર્ેના સરનામ ે
મોકલી આપિાની રહશેે.   

   પરીક્ષા સચર્િશ્રી 
(વિજ્ઞાન પ્રિાહ ધોરણ-૧૨) 

   ગ જરાત માધ્યવમક અને ઉચ્ર્તર માધ્યવમક વશક્ષણ બોડચ, ગાુંધીનગર 
સેકટર-૧૦(બી), જ ના સચર્િાલય પાસે, ગાુંધીનગર  

 

 

સહી/- 
 (આર.એચ.જુણકીયા) 

પરીક્ષા સગચિ 
   ગ.ુમા. અને ઉ.મા.મિ. બોર્ડ , 

  પરીક્ષા મિભાગ,   
      ગાાંધીનગર. 

  
 

 

 

 

 

 

 


