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        માચર-૨૦૧૩ ધોરણ ૧૨ની એચ.એસ.સી પર�કાના ા આવનપનો 

                   ઓનલાઇન ભર ા માટ�ની �ચુના      

            સમયગાળો:-      તા-૧૧-૧૦-૨૦૧૨ થી ૧૦-૧૧-૨૦૧૨  

           [ વર�ક ઉ.મા શાળાઓએ  ભર�ુ ંફર�યાત છઆ.] 

 

 (૧)માચર૨૦૧૩ની એચ.એસ.સી.પ�રકામા ઉપ�સથત થનારિનયિમત/ર�પીટર/ાઇસો 

    લઆટ�ડ ઉમઆવ ારના ા આવનપનો માચર-૨૦૦૭ની પ�રકાથી ીમલી ીનઆલ િ િય      

    માળખા �જુી �ર�યાત ઓનલાઇન ફોમર શાળા કકાએથી જ ભર ાના  

    રહ�શઆ.ઓનલાઇન ફોમર ભર ાની કામગીર� શશ કરતા પહ�લા તમામ ઉમઆવ ારોના  

    ફોટો�ાફ સક�ન કર� તઆમના  ંુકા નામથી સઆ  કર� એક ફોોડરમા ંીગાઉ થી �કુ�  

    રાખ ા.�તયઆક ઇમઆજ 100 PXL(W) X 120 PXL(H) તથા 20 KB થી  ધઆ નહ� તઆ ર�તઆ   

    હો ી   જોઇએ.તઆજ �માણઆ �તયઆક ઉમઆવ ારની સહ� કાળ� સહ�થી કરા  ી. સક�ન 

    કર� ીલગ   ફોોડરમા ંઉમઆવ ારના  �ંકા નામથી સઆ  કર� રાખ ી. તઆની સાઇઝ પણ   

    20 KBથી ઓછ�  હો ી જોઇએ.જોાપની શાળામા ંીપગં ઉમઆવ ાર હોય તો તઆના 

    મઆડ�કલ સટ�ફ�ક�ટ પણ સઆ કર� રાખ ાના ંરહ�શઆ.ઓનલાઇન ા આવનપન ભર ાનો    

    સમયગાળો તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૨ થી તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૨ સા�ં ૬.૦૦ કલાક �ધુીન�� 

   કર ામા ંાવયો   છઆ. �મા ંતા.૨૮/૦૯/૧૨ ીાયસઆગની તાલીમ �જુી કામગીર  

   કર ાની રહ�શઆ 
 

(2)�થમ �જુરાત માધયિમક ીનઆ ઉઉચતર માધયિમક િશકણ ીોડરની  આીસાઇટ 

www.gseb.org

(૪) STUDENT EXAMINATION REGISTRATION  ફોમર   ુીલગ પઆજ ઓપન 

થશઆ.તમા લોગ ઇન ાઇડ�મા ંએચ.એસ.સી પ�રકાનો સ ુલ ઇલડ�ક નીંર લખ ાનો 

રહ�શઆ ીનઆ �ોલા િશકણાિધકાર�ાીની કચઆર� રારા ફાળ ામા ંા આલ પાસ ડર           

 ઓપન કર ાની રહ�શઆ.  
 

 
(3)  તઆમા ંStudent Examination Registration ફોમરના  studentexamregistration ના 

ીટન (icon)  ઉપર કલીક કર�ુ ંીથ ા તો http://hscexamreg.gseb.org ની  આીસાઇટ 

ઓપન કર ી.  
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કર ાનો રહ�શઆ.જો પાસ ડર મઆળવયો ન હોય તો DEO કચઆર�માથંી GIPI રારા ફાળ આલ  

પાસ ડર મઆળ ી લઆ ાનો રહ�શઆ.તઆ પહ�લા પોતાની  ONLINE SCHOOL 

REGISTRATION ની ���યા �ણુર કર ાની રહ�શઆ. તયારીાવ જ ા આવનપનો ભર� 

શકાશઆ ન ી ર�સ્� થયઆલી શાળાઓએ પણ �ોલાની િશકણાિધકાર� કચઆર� માથંી 

પાસ ડર મઆળ ી લઆ ાનો રહ�શઆ 
 
(૫) લોગ ઇન ાઇડ� ીનઆ પાસ ડર એલટર કયાર પછ� લોગ ઇન ના ચઆક ીોક 

ઉપરકલીક કર� ુ 
 

(૬) Student Examination Registration માટ�ના નણ ઓપશન ઉપલલધ હશઆ. (1) 10 th 
Student  Registration (2) 12th Student  Registration (science) (3) 12th Student  
Registration (general)  તઆમાથંી ધો-૧૨ માટ� " 12th Student  Registration(General)" 

પર કલીક કર ા ુ ંરહ�શઆ. તઆ કલીક કરતા ં  Student Examination Registration  ુ ંફોમર 

ઓપન થશઆ �મા ંજમણી ીા�ુ ાપની શાળાનો સ �લ ઇલડ�ક નીંર, ક�લ્ ુ ંનામ & 

નીંર ીનઆ ઝોન નીંર વ�ખાશઆ તઆ �જુી શાળા ુ ંપર�કા ક�લ્ રહ�શઆ ીનઆ ડાીી ીા�ુ 

સ �લ ુ ંનામ વશાર આલ હશઆ.  
 

તઆમા ં REGULAR, REPEATER and ISOLATED નણ OPTION વ�ખાશઆ.તઆમાથી     

િનયમીત ઉમઆવ ાર માટ� REGULAR ઉપર કલીક કર�.ુીી� ાર ઉપ�સથત થનાર 

ઉમઆવ ાર માટ� REPEATER ઉપર કલીક કર�ુ.ંતથા એક  ખત પ�રકામા ંંહ�ર થયા 

ીાવ તઆ િસ ાય ના ીલય કોઇ િ િય ની પ�રકા ાપ ા માગતંા હોય તઆના માટ� 

ISOLATED ઉપર કલીક કર ા  ુરહ�શઆ. 
 
(૮) ��લડરમા ંMALE/FEMALE ઓપશનમાથંી � લા� ુપડડ ુહોય તના ચઆક ીોક 

ઉપર કલીક કર�.ુ   

સ ુડલટ ાઇડ� ીનઆ એપલીક�શન નીરંમા ંાચાયરએ કોઇપણ એલ્� કર ાની રહ�શઆ       

ન�હ.ફોમર સીમીટ કયાર પછ� કોકપમટુર ીાય ડ�ફોોટ ાઇડ� ીનઆ એપલીક�શન નીરં 

ફાળ શઆ. 

સ ુલ ઇનડ�ક નીંરના ખાનામા ંમાધયિમક શાળાનો ઇનડ�ક નીંર એલટર કર ો. 

સ ુલ જોઇનનગ DATE મા ંઉઉચતરમાધયિમક શાળામા ંવાખલ થયા�જુી બલટર 

કર ી. 
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• િ ધાથીની શાળાનઆ લા� ુપડડ ુહોયતો તઆના ચઆકીોક ઉપર કલીક કર�.ુ 

કોલટ�કટ  ઇનફોમોશનમા ંરહ�હાણ ુ ંસરના�ુ ંએ �સના કોલમમા ંગામનો પીનકોડ સ�હત 

વશાર �ુ ંતથા ફોનનીંર ક� મોીાઇલ નીરં ીઅકુ વશાર  ો. 
 

• HANDICAPPED �ડટ�ઇોસમા ંજો ઉમઆવ ાર ૪૦% થી  � ુિ કલાગંતા ધરા તા હોય 

તો HANDICAPPED ના સામઆ YES મા ંકલીક કર�ુ.ં તયારીાવ DISABILITY 

ટાઇપમા ંચારમાથી � લા� ુપડડ ુહોય તઆ  ોપીોકમાથંી સીલઆકટ કર� કલીક કર ા ુ ં

રહ�શઆ.િ કલાગંતા  ુસઆ  કર�લ �માણપન �ાઉજ ના ીોક પર કલીક કર�નઆ તઆજ 

ફાઇલમા ંીપલોડ કર ા  ુરહ�શઆ તથા 200 KB થી  ધઆ નહ� તઆ ર�તઆ હો ી જોઇએ. 

� માધયમ ના ઉમઆવ ાર   ુા આવનપન ભરતા હોય તઆ િસલઆકટ કયાર ીાવ ા 

�જુીની સ��ન વ�ખાશઆ.  વા.ત. �જુરાતી માધયમ 

ધો-૧૨ ના િ િયો ની      

       (૧) ૦૧૩.  ENGLISH S.L/ 
       (2)   001.   GUJARATI.F.L 
       (3)  �પુ-૩ માથંી ીઆ િ િય પસંવ કર ા 

       (૪) �પુ-૪ માથંી નણ િ િય પસવં કર ા 
 

• ઉપર જણા આલ િ િયો �જુરાતી માધયમના છઆ.તઆજ �માણઆ ીલય િમ�ડયમ       

ચાલતીશાળાઓ માટ� FIRST LANGUAGE & SECOND LANGUAGE (i) ,(ii) 

િમ�ડયમ �જુી રહ�શઆ.. 

�ાયો�ગક િ િય હોય તો ૮ મા િ િય તર�ક� વશાર  ો. 

ધો-૧૦ ની માકરશીટ Browse કર ી ફર�યાત છઆ. 
 

• CANDIDATE SIGN – BROWSE કર� UPLOD કર ી છઆોલઆ SUBMIT પર કલીક 

કર�ુ ંતથા 20 KB થી  ધઆ નહ� તઆ ર�તઆ હો ી જોઇએ. 

SUBMIT પછ� તમારો I.D. NO-                                                           

નોટ કર� લઆ ો. શાળાના િ ધાથ�  ુફોમર ભર ામાટ� એક લમ ુર�કોડ ના ીટન ઉપર 

કલીક કર ા  ુરહ�શઆ.ા ર�તઆ એક પછ� એક િ ધાથ� ના ફોમર ભર� શકાશઆ. 

ીોડર રારા 7િ િયોની પ�રકા.તથા તઆની પ�રકા ફ� સ��ન પર વ�ખાશઆ. 

ીોડર ની ફ� ૩૦૦ સ��ન પર વ�ખાશઆ 
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• Student Application No., Student Id ા ીલ આ્ નીંરો ાપની કકાએ નએધી 

રાખ ાના રહ�શઆ. 
• Student I.D –001.010/00000007860 

        (છઆોલા ૬ �ક G.R.no છઆ)  
Student Application no. SS/RG/001.010/000001 
એપલીક�શન  મ નીંર 
 

• તયાર ીાવ �ુુ ય પઆજ ઉપર ા આલ MenuBar ા આલ Option Principal Approval મા ં

જ�ુ.ં 
 

• Student Type મા ં Right પર કલીક કર� ુ�થી ાપની શાળાના ઉમઆવ ારો  ુલીસટ 

વ�ખાશઆ.તઆજ �માણઆ REPETERપર કલીક કર ાથી REPETER   ઉમઆવ ારો ની યાવ�  

ા શઆ ીનઆ  ISOLATED પર કલીક કર ાથી માન ISOLATE  ના ઉમઆવ ારો ની  

        યાવ� વ�ખાશઆ. 
 

• Search પર કલીક કર� ુનીચઆ ીોક મા િ ધયાથ� ની તમામ િ ગતો Student. I.D .Std, 

Application No.  ગઆર� વ�ખાશઆ. છઆોલઆ Submit પર કલીક કર�.ુ 

 

• એપલીક�શનની print કર ા માટ� Principal Approval મા ંજ�ુ,ંીનઆ stream 12th general 

ીનઆ exam month and year as March-2013 સીલઆકટ કર� search પર કલીક કર�.ુપછ� 

view પર કલીક કર�.ુ ીનઆ print application પર કલીક કરો. 

 

• એપલીક�શનની Edit કર ા માટ� Menu bar  મા ંSearch and Edit મા ંજ�ુ,ંીનઆ stream 

12th general ીનઆ exam month and year as March-2013 સીલઆકટ કર� search પર 

કલીક કર�.ુપછ� Edit image પર કલીક કર� ુીનઆ application edit કયાર પછ� 

SUBMIT પર કલીક કરો. 
 

• Principal Approval Status Updated લાલ ીકર� લખઆલ ા શઆ તયા ં�ધુી Principal 

Approval ન થાય તયા ં�ધુી ફ� �ગઆ  ુચલણ Generate થશઆ નહ�. 

ચલણ GENERATE થયા પછ� તઆની કોપી �ીલટ કર� શકાય છઆ. 

હાલમા ાપની શાળાની ફ� ભર�લ હો ાથી ચલણ �ગઆ કાયર ાહ� કર ાની થતી નથી.                                                                                                                    
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                                                                (�.એમ.રીાર�), 

                                                                 પ�રકા સ�ચ ,                                             

                                                         �.ુમા.ીનઆ ઉ.મા.િશકણ ીોડર, 

પ�રકા િ ભાગ,  

ગાધંીનગર.                                                                      


