પત્રક્રમાાંક:મઉમશબ/પરીક્ષા/માર્ચ-૨૦૧૯/ONLINE
ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ર્તર માધ્યમમક
મશક્ષણ બોર્ચ , પરીક્ષા મિભાગ, િર્ોદરા.
તા.૦૨/૧૧/૨૦૧૮
પ્રમત,
આર્ાયચશ્રીઓ, માધ્યમમક શાળાઓ તમામ
પ્રધાનાર્ાયચશ્રીઓ, સાંસ્કૃત પ્રથમા પાઠશાળાઓ તમામ
ગુજરાત રાજ્ય.
વિષય:- માર્ચ-૨૦૧૯ ની ધોરણ-૧૦ ની એસ.એસ.સી પરીક્ષાના આિેદનપત્રો online ભરિા પ ૂિચ
તૈયારી કરિા અંગે.
આથી ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્ર્તર માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્ચ , ગાાંધીનગર ખાતે નોંધાયેલ
રાજ્યની

તમામ

જણાિિાનુ ાં

કે,

માધ્યમમક

શાળાઓના

માર્ચ-૨૦૧૯

માાં

આર્ાયચશ્રીઓ,
લેિાનાર

સાંસ્કૃત

એસ.એસ.સી

પાઠશાળાઓના
પરીક્ષાના

પ્રધાનાર્ાયચશ્રીઓને
માધ્યમમક

શાળાના

મનયમમત/રીપીટર/પ ૃથ્થક, ખાનગી મનયમમત,ખાનગી રીપીટર તથા સાંસ્કૃત પ્રથમાના મનયમમત, રીપીટર
ઉમેદિારોના આિેદનપત્રો ફરજજયાત online ભરિાના છે , જે અંગે આર્ાયચશ્રીઓને સ ૂચર્ત કરિામાાં આિે છે
કે online ફોમચ ભરતા પહેલાાં તેની પ ૂિચ તૈયારી કરિાની રહેશે.
તા. ૦૨/૧૧/૨૦૧૮ થી online આિેદનપત્રો ભરિાના શરૂ કરિામાાં આિેલ છે . આિેદનપત્રો
બોર્ચ ની website www.gseb.org અથિા http://sscexamreg.gseb.org પરથી ભરિાના રહેશે.


માર્ચ-૨૦૧૯ માાં ઉપસ્સ્થત થનાર તમામ ઉમેદિારોની તમામ મિગત જેિી કે અટક, નામ, મપતાનુ ાં
નામ, જીઆરનાંબર, જન્મતારીખ, ઉમેદિારના િાલીની િામષિક આિક ઉમેદિારનો મોબાઇલ
નાંબર/લેન્ર્લાઇન નાંબર, ઉમેદિારનો ફોટો, તથા સહી મિગેરે તમામ વ્યસ્તતગત મિગતો એકત્ર
કરીને શાળાએ તૈયાર રાખિી. ઉપરોકત સઘળી મિગતની ખરાઇ મિદ્યાથીના િાલી પાસે કરાિી
લેિી. જેથી ભમિષ્યમાાં અટક, નામ, મપતાનુ ાં નામ, જન્મતારીખ સુધારો કરિાના પ્રશ્નો ટાળી શકાય.
અંગ્રેજી નામના સ્પેલીંગમાાં પણ પ ૂરતી તકેદારી રાખીને ઉમેદિાર તથા તેના િાલીને બતાિીને
રે કર્ચ શાળાએ સાર્િી રાખિાનુ ાં રહેશે.



ઉપરાાંત ઉમેદિારના આધારકાર્ચ ની નકલ(ફરજીયાત નથી) અને જે ઉમેદિારના િાલી બી.પી.એલ.
કાર્ચ ધરાિતા હોય તો તેનો બી.પી.એલ.કાર્ચ નાંબર સાથેની ઝેરોક્ષ નકલ મેળિી રાખિી. જો
ઉમેદિારોના િાલીનુ ાં Email ID હોય તો તે પણ મેળિી લેિાનુ ાં રહેશે.



ઉપસ્સ્થત થનાર તમામ ઉમેદિારોનો તાજેતરનો ફોટો અને સહી 5 KB થી 20 KB તથા લાંબાઇ 120
PIXEL અને પહોળાઇ 100 PIXEL ની સાઇઝમાાં સ્કેન કરી કોમ્પ્યુટરમાાં ફોલ્ર્ર બનાિી રાખવુ.ાં જેથી
આિેદનપત્ર ભરતી િખતે સરળતા રહે અને કોઇ ઉમેદિારનો ફોટો અપલોર્ કરિાનો રહી જાય
નહી.



રીપીટર ઉમેદિારોઓની છે લ્લી પરીક્ષાઓની માકચ શીટની નકલ ઉમેદિાર પાસેથી મેળિી અને
આિેદનપત્રો ભરતી િખતે અપલોર્ કરિાની રહેશે તે પણ સ્કેન કરી તૈયાર રાખિી.



જે ઉમેદિારો ૪૦% કે તેથી િધુ મિકલાાંગતા ધરાિતા હોય તેઓના સક્ષમ મેર્ીકલ ઓફીસર દ્વારા
ઇસ્યુ કરે લ મેર્ીકલ સટીફીકેટ મેળિી લેિા તે સટીફીકેટ પણ સ્કેન કરી તૈયાર રાખિા.



ખાનગી ઉમેદિાર તરીકે ઉપસ્સ્થત થનાર ઉમેદિારોના શાળા છોર્યાનો દાખલો, રહેઠાણનુ ાં પ્રુફ,
જન્મનો દાખલો અથિા ફસ્ટચ કલાસ મેજીસ્રેટ સમક્ષ ઉમર અંગેની ખરાઇનુ ાં સોગાંદનામુ ાં જે
ઉમેદિારોનુ ાં ડુ્લીકેટ સટીફીકેટ હશે તેન ુ ાં સોગાંદનામુ ાં હોવુ ાં જરૂરી છે . આ તમામમાાંથી કોઇ પણ એક
ર્ોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરી કોમ્પ્યુટરમાાં ઓનલાઇન અપલોર્ કરિાનુ ાં રહેશે.



Online ફોમચ ભરાઇ ગયા બાદ ફોમચની હાર્ચ કોપીની નકલ શાળાના આર્ાયચશ્રીએ મિદ્યાથી/િાલીને
બતાિી, પ્રમાચણત કરી ફરજજયાત જાળિી રાખિાની રહેશે.
 આર્ાયચશ્રીએ મશક્ષકશ્રી તથા િહીિટી કમચર્ારીશ્રીને સાથે રાખીને આ કામગીરી કરિાની
રહેશે.

નોંધ:- માર્ચ-૨૦૧૮ ની પરીક્ષામાાં online આિેદનપત્ર ભરિામાાં શાળાઓ દ્વારા અટક, ઉમેદિારનુ ાં નામ,
મપતા/િાલીનુ ાં નામ, જન્મ તારીખમાાં ઘણી ભ ૂલો જોિા મળે લ છે . જે ભ ૂલો માર્ચ-૨૦૧૯ ની
પરીક્ષામાાં ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખિા આર્ાયચશ્રીઓને જણાિિામાાં આિે છે .

સહી/(બી.એસ.પાંર્ાલ)
પરીક્ષા સચર્િ
ગુજરાત માધ્યમમક અને
ઉચ્ર્તર માધ્યતર મશક્ષણ બોર્ચ

