ધોરણ-10 ની

ૂરક પર

ા-2022 માટ ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટની

ુ નાઓ
ચ

ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર ધોરણ-૧૦ ની મા યિમક
શાળાંત પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા માચર્-૨૦૨૨ માં

િવ ાથીર્ઓ એક અથવા બે િવષયમાં ગેરહાજર રહેલ હોય

અથવા એક કે બે િવષયમાં અનુિ ણર્ (નાપાસ) હોવાને કારણે ગુણપત્રકમાં (NEEDS IMPROVEMENT)
“સુધારણાને અવકાશ” ધરાવે છે તેવા પરીક્ષાથીર્ઓની શાળાવાર યાદી તૈયાર કરી શાળાઓને માચર્-૨૦૨૨
ની પરીક્ષાના પિરણામ સાથે મોકલવામાં આવેલ છે .

િવ ાથીર્ઓ એક અથવા બે િવષયની પરીક્ષામાં

નાપાસ કે ગેરહાજર છે અને પ ૂરક પરીક્ષા આપવા ઇ

ક હોય તેવા પરીક્ષાથીર્ઓ વષર્-૨૦૨૨ ની પ ૂરક

પરીક્ષામાં ઉપિ થત થઇ શકશે.
ન ધ:1.

િવ ાથીર્ માચર્-એિપ્રલ ૨૦૨૨ પરીક્ષામાં એક અથવા બે િવષયમાં અનુિ ણર્ છે અને

એક

અથવા બે િવષયમાં ટા ડડર્ ગિણત (12)નો સમાવેશ થયેલો છે તેવા ઉમેદવારો ઓનલાઇન

આવેદન ભરવાની પ્રિક્રયા દર યાન ગિણત િવષયની પસંદગી બદલી શકે છે એટલે કે ટા ડડર્

ગિણતમાં અનુિ ણર્ થયેલ ઉમેદવાર
2.

શકશે .

ટા ડડર્ ગિણતના બદલે બેિઝક ગિણત િવક પ બદલી

િવ ાથીર્ માચર્-એિપ્રલ ૨૦૨૨ ની પરીક્ષા બેિઝક ગિણત (18) સાથે ઉ ીણર્ થયા છે અને તેઓ

ધોરણ-11 માં(િવજ્ઞાન પ્રવાહ) A અથવા AB

ુ માં પ્રવેશ મેળવવા ઇ
પ

ક છે તેવા િવ ાથીર્

શાળામાંથી ધો-10ની માચર્-2022ની પરીક્ષાનુ ં આવેદનપત્ર ભરે લ હોય તે જ શાળામાંથી ટા ડડર્

ગિણત (12) િવષય માટે પ ૃથક (ISOLATED) ઉમેદવાર તરીકે ઓનલાઇન આવેદન કરી શકશે.

3. ઓનલાઇન આવેદન કરી ઓનલાઇન અને SBI Branch Payment થી ફી ભરવા માટે ની
સુચનાઓ આ સાથે સામેલ છે .
4. અંિતમ તારીખ સુધી ફી એક થી વધુ તબક્કામાં પણ ભરી શકાશે.
5. સં કૃત પ્રથમાના ૧ અથવા ૨ િવષયમાં અનુિ ણર્/ગેરહાજર િવ ાથીર્ માટેન ુ ં આવેદન ઓફલાઇન
કરવાનુ ં રહેશે. સં કૃત પ્રથમાની શાળાઓએ િવ ાથીર્ની સહી કરે લ યાદી તથા ફી ની રકમનો
ડી.ડી. બોડર્ ની ગાંધીનગર ખાતેની કચેરી પર મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે .

 અર

કરવા માટની

યા:-

પ ૂરક પરીક્ષા ૨૦૨૨ માટેન ુ ં આવેદન શાળાઓએ બોડર્ ની વેબસાઇટ www.gseb.org અથવા
sscpurakreg.gseb.org પરથી ONLINE કરવાનુ ં રહેશે. આવેદન કરવાની પ્રિક્રયા તથા ફી ભરવાની
પ્રિક્રયા શાળા ારા ફક્ત ઓનલાઇન મા યમથી જ કરવાની રહેશે. આવેદનપત્ર બ કે ટપાલ ારા
િ વકારવાની પ િત અમલમાં નથી.

થી િવ ાથીર્ની યાદી બોડર્ ને મોકલવાની રહેતી નથી.

પરીક્ષા માટે ન ુ ં આવેદન તથા ફી ભરવાની કામગીરી તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકથી
તા.૩૦/૦૬/૨૦૨૨ સાં

૧૭:૦૦ કલાક સુધી ઓનલાઇન કરી શકાશે.

 Loggin કરવા માટની

યા:-

 શાળા ારાા Login કરવાન
ની

યા:-

શાળાએ Lo
ogin કરવા માટે
મ પોતાનો ઇ ડેક્ષ નંબર,
ર પાસવડર્ તથા
ત
Captchaa Code ભરી Login
Button પર
ર કલીક કરવુ.ં


િવ ાથ

ારા
ા Login કરવ
વાની

યા:--

એક અથવ
વા બે િવષય
યમાં અનુિ ણર્/ગેરહાજર િવ
િ ાથીર્એ Lo
ogin કરવા માટે
મ
પોતાનો Seat
Number, Index Number તથા Captch
ha Code ભરી Login Button
n પર કલીક કરવુ
ક .ં
ષય માટ
[ ટા ડડ ગ ણત (12) િવષ

ૃથ (ISOLATED
થક
D) ઉમેદવાર તર
ત ક ઓનલાાઇન આવેદન ફકત

શાળા મારફતે જ કર શકાશે
શ
.]


આવેદન(ર
શાળાએ
એ

ટર) કરવાા અને ફ ભરવા માટની

યા:-

િવ ાથીર્ીર્ન ુ ં આવેદન કરી
ક તેની ફી ભરવી
ભ
છે તે િવ ાથીર્ના ચકબોક્ષ
ચે
ઉપર ક્લીક

કરી(િવ ાથ
થીર્ના નામ સાામે ટીકમાકર્ કરી)
ક
નીચે “Reegister and Pay”
P
બટન પર
ર કલીક કરી Debit
Card/Credit Card, Interrnet Banking અથવા
અ
SBI Brranch Paymen
nt મારફતે ફી ભરી શકશે.
ય ઉમેદવારો ક ફકત દ યાં
ય ગ ઉમેદવાર હોય તેવી શાળાઓએ િવ
િ ાથ ના ચેકબો
ક
(ફકત ક યા
ઉપર લીક
ક કર (િવ ાથ
થ ના નામ સાામે ટ કમાક કર
ક ) નીચે “R
Register ” બટ
ટન પર કલીક
ક કર
ૂ ય(0) ફ વાળ ફ ર સી ટ ર
પડ યાર બોડ
બ સમ

શનના આધ
ધાર તર ક સાચ
ચવી રાખવાન
ની રહશે અને જ ર

ર ૂ કરવાની રહશે.)

1. એક અથ
થવા બે િવષય
યની પરીક્ષામાંા નાપાસ કે ગેરહાજર છે અને
અ પ ૂરક પરીીક્ષા આપવા ઇ

ક

હોય તેવા
વ પરીક્ષાથીર્ઓ
ઓ વષર્-૨૦૨૨
૨ ની પ ૂરક પરીક્ષા માટે આવે
આ દન કરવા માટે તે િવ ાથીર્
ા ના
ચેકબોક્ષ ઉપર ક્લીક કરી(િવ ાથીર્ીર્ના નામ સાામે ટીકમાકર્ કરી)
ક
નીચે “Register and Pay”
Credit Card, In
nternet Banking અથવા SB
BI Branch Payyment
બટન પર કલીક કરી Debit Card/C
શે.
મારફતે ફી ભરી શકશે

ટીક કયાર્ બાદ “Reggister & Pay” બટન પર કલ
લીક કરવુ.ં

2.

વ ાથીર્ માચર્-એિપ્રલ
એ
૨૦૨૨
૨ પરીક્ષામાં એક
એ અથવા બે િવષયમાં અનુ
અ િ ણર્ છે અને
અ
િવ

એક અથવા બે િવષયમાં
િવ

ટા ડડર્ ગિણત(1
12) નો સમાવે
વેશ થયેલો છે
છ તેવા ઉમેદવારો
દ

ઓનલ
લાઇન આવેદન
દ ભરવાની પ્રિક્રયા દર યાન
ય
ગિણત િવષયની
િવ
પસંદગી
દ
બદલી શકે
શ છે
એટલે
લે કે

ટા ડડર્ ગિણતમાં અનુ
અ િ ણર્ થયેલ ઉમેદવાર

ટા ડડર્ ગિણતના બદલે બે
બિઝક

ગિણત
ત િવક પ બદ
દલી શકશે . િવષય બદલીી આવેદન કર
રવા માટે નીચ
ચે મુજબની પ્રિક્રયા
પ્ર
કરવાાની રહેશે.

a) Standaard Maths(12) ના બદલે Baasic Maths(18
8) િવષય માટે
ટ આવેદન કર
રવા નીચે
િવ ાથીર્ીર્ના નામની સામે
સ (જમણી બ
બાજુ) િવષયન
ના નામની બાજુમાં દશાર્ વલ
ે Column ના ચેક
બોક્ષ પર
પ કલીક કરવુ
વુ.ં

b)“Stand
dard Maths(1
12) ના બદલે
લે Basic Maths(18) િવષ
ષય માટે આવે
વેદન કરવા નીચે
િવ ાથીર્ન
ના નામની સામે
સ (જમણી બાજ
બ ુ ) કલીક કરો”
ક
ના ચેક બોક્ષ પર કલ
લીક કરી Payyment

કયાર્ બાદ “Standard Maths(12) ના
ન બદલે Baasic Maths(18
8) માટે આવેદન કરે લ છે ” તેવ ુ ં

Screen પર
પ દે ખાશે.

3.
3

િવ ાથ
થીર્ માચર્-એિપ્ર
પ્રલ ૨૦૨૨ ની પરીક્ષા બેિઝક
િ
ગિણત (18)
(
સાથે ઉ ીણર્ થયા છ
છે અને

તેઓ ધોર
રણ-11 માં(િવજ્ઞાન
િવ
પ્રવાહ) A અથવા AB
િવ ાથીર્

ુ માં પ્રવે
પ
પ્ર શ મેળવવ
વા ઇ

શાળામાંથી
થી ધો-10ની માચર્
મ -2022ની પરીક્ષાનુ ં

ક છે તેવા

આવેદનપત્ર ભરે લ હોય તે જ

ૃથ (ISOLATED
શાળામાંથી
થી ટા ડડર્ ગિિણત (12) િવષ
ષય માટે પથક
D) ઉમેદવાર તરીકે ઓનલ
લાઇન
ુ બની પ્રિક્રય
આવેદન કરી શકશે. આવે
આ દન કરવા માટે નીચે મુજ
યા કરવાની રહે
હેશે.
i.

Click here to “Add Candidaate for Standaard Maths(12
2)” બટન પર કલીક કરવુ.ં
“C

ii.

માચર્
મ -૨૦૨૨ માં
મ બેઝીક ગિણ
િણત(18) સાથે ધોરણ ૧૦ પાસ
પ કરે લ હોોય તેવા િવ ાથીર્નો
Seat Number ભરીને “Add Isolated Can
ndidate For Standard
S
Matths(12)” બટન
ન પર

કલીક
ક
કરવુ.ં

iii.

િવ ાથીર્નો Seaat Number ભરીને
ભ
“Add Issolated Candidate For Staandard Mathss(12)”
બટન
બ
પર કલીીક કરવાથી નીચે
ન મુજબની Screen દે ખાશે
શે.

iv.

“A
Add Isolated
d Candidate For Standarrd Maths(12
2)” બટન પર કલીક કર
રવાથી
િવ ાથીર્ની િવગ
ગત નીચેની યાદીમાં
ય
દે ખાશે
શે.

v.

િવ ાથીર્ના નામ
મની સામે √ ટીક કરી અ ય િવ ાથીર્ઓ સાથે Stand
dard Maths(1
12) ના
ૃ
પ ૃથક
િવ ાથીર્ની
ન ફી “Registter & Pay” બટ
ટન પર કલીક
ક કરવાથી ભર
રી શકાશે.

vi.

Registration
R
ક ફી ભયાર્ બાદ િવ ાથીર્ીર્ના નામની સામે
કરી
સ
“Standaard Maths(12) માટે
ૃ
પ ૃથક
ઉમેદવાર
ર તરીકે આવે
વદન કરે લ છે ” સંદેશ દે ખાશે
શે.

 એક અથવ
વા બે િવષય
યમાં અનુિ ણર્/ગેરહાજર િવ ાથીર્ કોઇ કારણોસર શાળા
શ
પર આવે
આ દન
માટેની સંમિ
મ

તથા ફી ન આપવા જઇ
જ શકે તેમ હોય
હ તેવા િક સામાં િવ ાથીર્
થીર્ જાતે ઓનલ
લાઈન

આવેદન કરીને
ક
િનયત ફી
ફ ભરી શકશે અને તેવા િવ ાથીર્ઓએ પોતાની
પ
શાળાાને ટે લીફોનીક
ક જાણ
કરવાની રહેશે. િવ ાથીર્ીર્એ પોતાનુ ં આવે
આ દન કરી ફી
ફ ભરવા માટે
ટે પોતાના નામના
ન
સામે આપે
આ લ
ચેકબોક્ષ ઉપર
ઉ
ક્લીક કરી
ક નીચે “Reggister and Paay” બટન પર
ર કલીક કરી Debit Card/C
Credit
Card, Internet Banking અથવા SBI Branch
B
Paymeent મારફતે ફીી ભરી શકે છે .
( ટા ડડ ગ ણત (12) િવષ
ષય માટ

ૃથ (ISOLATED
થક
D) ઉમેદવાર તર
ત ક ઓનલાાઇન આવેદન ફકત

શાળા મારફતે જ કર શકાશે
શ
.)
 આવે
આ દન કરલ અથવા બાક રહલ િવ ાથ
થ ઓની યાદ મેળવવા માટ
ટની
શ
શાળા

યા:-

ારા લોગીન
લો
કરી Report
R
Butto
on પર કલીક
ક કરી “Studeent Wise Report” ઉપર કલીક

કરવાથી

િવ ાથીર્ઓનુ ં આવે
આ દન કરી ફી દીધેલ હોય
હો તેવા િવ ાથીર્ઓ તેમજ

િવ ાથીર્
થીર્ઓનુ ં

આ દન કરવાાનુ ં બાકી હોય તેવા િવ ાથીર્
આવે
થીર્ઓની યાદી મેળવી શકાશે
શે.
 શાાળા ારા કરવ
વામાં આવેલ

ૂકવણા(PAYM
MENT) ની રસ
સીદ(Receipt) મેળવવા માટ
ટની

શ
શાળા
ારા લોગ
ગીન કરી PAYYMENT DETAIILS પર કલીક કરી “Print Challan”
C
માંથી
પો
પોતાનુ
ં આવેદન કરી ફી ભર
રી દીધેલ છે તેમની Receip
pt Download કરી
ક શકશે.
ધોરણ-10
0

ૂરક પર

ા-2022 ની

હર પર

ા

ગે ની પર

૧. રીપીટર (એ
એક િવષય)

.૧૩૦
૦/- ફી

બે િવષય)
૨. રીપીટર (બે

.૧૮૫
૫/- ફી

ા ફ નીચે

ુ બ રહશે.
જ

યા:િવ ાથીર્ઓએ
ઓ

ૂકવવા માટની

ફ

યા-:

િવ ાથીર્ની યાદી સામે ટીક કયાર્ બાદ કુલ ભરવાની થતી રકમ નીચે દશાર્વેલ હશે તે ચકાસી લેવી
યારબાદ ”Register and Pay” Button પર કલીક કરવુ ં યારબાદ નીચે . મુજબ SBI E-Pay નુ ં Payment કરવા
માટેન ુ ં Page દે ખાશે

.

 Online payment કરવા માટે નીચે મુજબની પ્રિક્રયા કરવાની રહેશે



આપની અનુકુળ પ િત મુજબ ચુકવણી કરી શકો છો. ઉપર દશાર્ યા પ્રમાણે Credit Card, Net
Banking વગેરે ારા Online Payment કરી શકાશે.



Payment કરી Payment Receipt વા

પેજ આવે યાં સુધી રાહ જોવી .પ્રિક્રયા પ ૂણર્ ન થાય યાં સુધી

Browser બંધ ન કરવુ ં કે વેબપેજ Reload ન કરવુ ં .


અરજી ભરવાની અંિતમ તારીખની મયાર્દા પ ૂણર્ થાય તે પહેલા ફી નુ ં ચુકવણુ ં કરી દે વાનુ ં રહેશે.



Payment Successfully Complete થયા બાદ Receipt પર ક્લીક કરી Receipt ની િપ્ર ટ કાઢી લેવાની
રહેશે

આપે કરે લ અરજીનો આધાર રહેશે

પેમે ટના ચાજ સ નીચે
ડ ટ કાડ

Net Banking

કશ

કુલ રકમના ૧ટે + %૧૦.ક્ષ
ટ્રા

.

ુ બ છે .
જ
ટલો ટ્રા

કશન ચા

લાગશે

.

ક્શન દીઠ SBI નેટ બેિ કંગ માટે ટે + ૫.ક્ષ તેમજ અ ય બેંકથી નેટ બેિ કંગ માટે

ટે + ૮.ક્ષ ચા

લાગશે

.

ટ્રા ઝેક્શન દીઠ ) ૬૦.GST સાથે (ચા

લાગશે .

 ઉપરના તમામ ટ્રા

ક્શન ચાજીર્સ પર (ટેક્ષ)GST

 ઉદાહરણ તરીકે જો આપ SBI ના Net Banking થી
લાગશે

.૧૪૦૦ -/Payment કરો છો તો

-/૫. )૯૦.૦.ના ૧૮ (%Tax એમ કુલ

/૫. -(Transaction Charge) +
અને નેવ ુ ં પૈસા (ચા

)હાલ ૧૮ (છે તે %લાગશે.
૧૪૦.૦ + -/

૧૪૦.૫ ચૌદસો પાંચ. )૯૦.

.

 Offline payment કરવા માટે નીચે મુજબની પ્રિક્રયા કરવાની રહેશે

↑



ઉપર દશાર્ વેલ ઇમેજમાં દશાર્ યા મુજબ ”SBI Branch Payment” પર િક્લક કરી નામ ,
મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલની િવગતો ભરી Pay Now પર િક્લક કરવાથી Offline
Payment કરવા માટે ન ુ ં ચલણ

લીપ (કેશ મેમો)જનરે ટ થશે કેશ).મેમોની રકમ આપે

ચુકવવાની થતી રકમ સાથે ચકાસી લેવી (.


આ લીપ SBI

ટેટ બેંક ઓફ)ઇિ ડયા (ની કોઇ પણ બ્રાંચ પરથી ભરી શકાશે .



SBI ારા ચલણ ભરવાનો ચલણદીઠ ૬૦. ( GST સાથે (ચા



અરજી કયાર્ની અંિતમ તારીખ પહેલાં ચલણ ભરી દે વાનુ ં રહેશે .



SBI બ્રા ચ ભરે લ પહ ચ સાચવી રાખવાની રહેશે .તથા જ ર જણાય યારે રજૂ કરવાની

ારા લેવામાં આવશે .

રહેશે .


Payment કયાર્ ના ૨ (ચાલુ) િદવસ બાદ લોગીન કરી Payment Option માં જઇ આપની
Receipt ની િપ્ર ટ કાઢી લેવાની રહેશે

આપે કરે લ અરજીનો આધાર રહેશે

.

ન ધ -:Fee Payment Receipt Print કરી સાચવી રાખવાનો રહેશે .(શ ૂ ય ફી ના િક સામાં શ ૂ ય ફી વાળી
Receipt Print કરી સાચવી રાખવાની રહેશે).

