ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહની

ૂરક પર

ા-2020 માટ આવેદન કરવા માટની

ુ નાઓ
ચ
ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ , ગાંધીનગર,ધોરણ-૧૨ િવજ્ઞાન પ્રવાહની
ઉ ચતર મા યિમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા માચર્-૨૦૨૦ માં

િવ ાથીર્ઓ એક અથવા બે િવષયમાં ગેરહાજર

રહેલ હોય અથવા એક કે બે િવષયમાં અનુિ ણર્ (નાપાસ) હોવાને કારણે ગુણ પત્રકમાં (NEEDS
IMPROVEMENT) “સુધારણાને અવકાશ” ધરાવે છે તેવા પરીક્ષાથીર્ઓની શાળાવાર યાદી તૈયાર કરી
શાળાઓને માચર્-૨૦૨૦ ની પરીક્ષાના પિરણામ સાથે મોકલવામાં આવેલ છે .
િવષયની પરીક્ષામાં નાપાસ છે અને પ ૂરક પરીક્ષા આપવા ઇ

િવ ાથીર્ઓ એક અથવા બે

ક હોય તેવા પરીક્ષાથીર્ઓ વષર્-૨૦૨૦ ની

પ ૂરક પરીક્ષામાં ઉપિ થત થઇ શકશે.
1) અર
આ

કરવા માટની
પ ૂરક

પરીક્ષા

યા:માટે ન ુ ં આવેદન

શાળાઓએ

બોડર્ ની

વેબસાઇટ

www.gseb.org અથવા

hscsciexamreg.gseb.org પરથી ONLINE કરવાનુ ં રહેશે. (આવેદન કરવાની પ્રિક્રયા તથા ફી ભરવાની
પ્રિક્રયા શાળા

ારા ફક્ત ઓનલાઇન મા યમથી જ કરવાની રહેશે.

બ

કે ટપાલ

ારા આવેદન

વીકારવાની પ ધિત હવે પછીથી અમલમાં રહેશે નહી.)
પરીક્ષા માટે ન ુ ં આવેદન તથા ફી ભરવાની કામગીરી તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ બપોરે ૧૪:૦૦ કલાકથી
તા.૨૦/૦૬/૨૦૨૦ સાં
2) Login કરવા માટની

૧૭:૦૦ કલાક સુધી ઓનલાઇન કરી શકાશે.

યા:-

શાળા ારા Login કરવાની

I.

યા:-

શાળાએ Login કરવા માટે પોતાનો ઇ ડેક્ષ નંબર, પાસવડર્ તથા Captcha Code ભરી Login
Button પર કલીક કરવુ.ં
િવ ાથ

II.

ારા Login કરવાની

યા:-

િવ ાથીર્એ Login કરવા માટે પોતાનો Seat Number, SID Number તથા Captcha Code ભરી
Login Button પર કલીક કરવુ.ં
૩) આવેદન(ર
-

ટર) કરવા અને ફ ભરવા માટની

શાળાએ

યા:-

િવ ાથીર્ન ુ ં આવેદન કરી તેની ફી ભરવી છે તે િવ ાથીર્ના ચેકબોક્ષ ઉપર ક્લીક

કરી(િવ ાથીર્ના નામ સામે ટીકમાકર્ કરી) નીચે “Register and Pay” બટન પર કલીક કરી Debit
Card/Credit Card, Internet Banking અથવા SBI Branch Payment મારફતે ફી ભરવાની રહેશે.
ક યા ઉમેદવાર અને દ યાંગ ઉમેદવારોને સરકાર ીએ પર

ા ફ ભરવામાંથી

ુ ત

આપેલ છે . તેથી ક યા ઉમેદવારો અને દ યાંગ ઉમેદવારો પાસેથી ફ લેવાની રહતી નથી.
પરં ુ


ૂરક પર

િતમ તાર ખ

ા-2020 માટ ઓનલાઇન આવેદન(ર

શન) કર ંુ ફર યાત છે .

ુ ી ફ એક થી વ ુ તબ ામાં પણ ભર શકાશે.
ધ

-

COVID‐19 ની પિરિ થિતમાં

િવ ાથીર્ઓ શાળા પર જઇ આવેદન માટે ની સંમિ

તથા ફી ન

આપી શકે તેમ હોય તેવા િક સામાં િવ ાથીર્ ઓનલાઈન આવેદન કરીને િનયત ફી ભરી શકશે.
અને તેઓએ(િવ ાથીર્ને) તેઓની શાળાને ટેલીફોનીક જાણ કરવાની રહેશે. િવ ાથીર્ એ પોતાનુ ં
આવેદન કરી ફી ભરવા માટે પોતાના નામના સામે આપેલ ચેકબોક્ષ ઉપર ક્લીક કરી નીચે
“Register and Pay” બટન પર કલીક કરી Debit Card/Credit Card, Internet Banking અથવા SBI
Branch Payment મારફતે ફી ભરી શકે છે .
3) આવેદન કરલ અથવા બાક રહલ િવ ાથ ઓની યાદ મેળવવા માટની
શાળા
કરવાથી

યા:-

ારા લોગીન કરી Report Button પર કલીક કરી “Student Wise Report” ઉપર કલીક
િવ ાથીર્ઓનુ ં આવેદન કરી ફી દીધેલ હોય તેવા િવ ાથીર્ઓ તેમજ

િવ ાથીર્ઓનુ ં

આવેદન કરવાનુ ં બાકી હોય તેવા િવ ાથીર્ઓની યાદી મેળવી શકાશે.
4) શાળા ારા કરવામાં આવેલ

ૂકવણા(PAYMENT) ની રસીદ(Receipt) મેળવવા માટની

શાળા ારા લોગીન કરી PAYMENT DETAILS પર કલીક કરી “Print Challan” માંથી

યા:-

િવ ાથીર્ઓએ

પોતાનુ ં આવેદન કરી ફી ભરી દીધેલ છે તેમની Receipt Download કરી શકશે.
ૂરક પર

ા-2020 િવ ાન

વાહની

હર પર

૧. રીપીટર (એક િવષય)

.૧૮૦/- ફી

૨. રીપીટર (બે િવષય)

.૩૦૦/- ફી

ા

ગે ની પર

ા ફ નીચે

ુ બ રહશે.
જ

૩. પ્રાયોિગક િવષયની ફી ૧(એક) િવષય માટે .૧૧૦/- અને ૨(બે) િવષય માટે .૨૨૦/- રહેશે.
ન ધ:- ઉપરોકત તમામ ફી માંથી િવ ાથીર્નીઓ તથા િદ યાંગ ઉમેદવારોને સરકાર ી ારા પરીક્ષા ફી માંથી
મુિક્ત આપવામાં આવેલ છે .
5) ખાસ યાનમાં રાખવાના

ુ ાઓ:-

1. અગાઉ તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ પ્રિસ ધ કરે લ પિરપત્રમાં ટપાલ

ારા પરીક્ષામાં ઉપિ થત

થનાર િવ ાથીર્ઓની યાદી અને ફી ભયાર્ ન ુ ં ચલણ મોકલી આપવાની સુચના આથી રદ કરવામાં
આવેલ છે . પરં ત ુ

શાળાઓએ તા.૨૨/૦૫/૨૦૨૦ ની સુચના મુજબ પ્રિક્રયા કરે લ છે તેઓએ

પુન: કોઇ પ્રિક્રયા કરવાની રહેતી નથી. કોઇ ઉમેદવારનુ ં નામ મોકલવાનુ ં બાકી હોય તો તે
ઉમેદવાર પુરતુ ં ઓનલાઇન અરજી કરી શકશે.
2. ઓનલાઇન આવેદન કરવા માટે ની તથા ફી ભરવાની સુચનાઓ તા.૧૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ
ઉપરોકત વેબસાઇટ પર મ ૂકવામાં આવશે. (િવજ્ઞાન પ્રવાહની

શાળાઓએ ચલણથી ફી ભરી

દીધેલ છે અને બોડર્ ખાતે યાદી મોકલી આપેલ છે તેવી શાળાઓએ ફરીથી ઓનલાઇન ફી
ભરવાની રહેતી નથી).

