ભાર્ચ-૨૦૧૯ ધોયણ ૧૨ની એર્.એવ.વી યીક્ષાના આલેદનત્રો
ઓનરાઇન બયલા ભાટેની સુર્ના
આલેદનત્રો બયલાનો વભમગાો :- તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૮ થી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮
[દયે ક ઉ.ભા ળાાઓએ બયવુું પયજીમાત છે .]
[વાભાન્મ પ્રલાશ, વ્મલવામરક્ષી પ્રલાશ અને ઉ.ઉ.બુનનમાદી પ્રલાશ]
* સ્કુ ર યજીસ્રેળન :નલદ્યાથીઓના આલેદનત્રો બયતા શેરા ળાાએ

સ્કુર યજીસ્રે ળનની અદ્યતન ભાહશતી

બયલાની યશેળે ત્માયફાદ નળક્ષક યજીસ્રે ળનની પ્રહિમા કયલાની યશેળે.

* શળક્ષક યજીસ્રેળન :નળક્ષક યજીસ્રેળન કમાચ ફાદ જ નલદ્યાથીઓના આલેદનત્રો બયી ળકાળે. આર્ામચશ્રીઓને
જણાલલાનુ ું કે આની ળાાના ભાધ્મનભક અને ઉચ્ર્તય ભાધ્મનભક (નલજ્ઞાનપ્રલાશ/વાભાન્મ
પ્રલાશ/વ્મલવામરક્ષી પ્રલાશ/ઉ.ઉ.બુનનમાદી પ્રલાશ) ળાાના ભુંજુય લગોના આધાયે નનમત ભશેકભ
અનુવાય નનભણકું ૂ ાભેરા નળક્ષકોના યજીસ્રે ળન પયજીમાત કયાલલાના યશેળે.
આ ભાહશતી બમાચ ફાદ બયે ર નલગતોની ખયાઇ આર્ામચશ્રી તેભજ વુંફનું ધત નળક્ષકે કયલાની
યશેળે અને તેની એક નકર નળક્ષકને આલાની યશેળે.
નલા જોડામેર તભાભ નળક્ષકોની નોંધણી પયજીમાત છે . તેભજ નનવ ૃત, યાજીનામુ,ું અલવાન કે
અન્મ કોઈ કાયણોવય ળાાભાુંથી કભી થમેરા નળક્ષકોની નોંધણી યદ કયલા (Inactive) અંગે કામચલાશી
કયલી. ળૈક્ષણણક અનુબલ અને ફેન્ક એકાઉન્ટની નલગતો ુન: ર્કાવી અને સુધાયો કયલો.
નલજ્ઞાનપ્રલાશના આલેદનત્રો બયતી લખતે તભાભ નળક્ષકોનુ ું યજીસ્રે ળન કયી દીધુ ું શોમ તેલી
ળાાઓએ પયીથી Confirm કયલાનુ ું થત ુ ું નથી. વાભાન્મ/નલજ્ઞાન પ્રલાશના કોઇ નળક્ષકની ભાહશતી
બયલાની ફાકી શોમ તો Teacher Registration Unlock કયાલલા ભાટે teachergseb@gmail.com ય
ળાા Index Number વાથેની ળાાના રેટયેડ ય ળાાના આર્ામચશ્રીના વશી અને નવક્કા વાથે
અયજી ભોકરલાની યશેળ.ે અન્મ કોઇણ ટે કનીકર પ્રશ્ન ભાટે ગુજયાત શેલ્રાઇન ય 10.00 am To
6.00 pm સુધી ર્ાલુ હદલવ દયમ્માન ભાહશતી ભેલી ળકાળે.(ટોર ફ્રી નુંફય: ૧૮૦૦૨૩૩૫૫૦૦).

Total Teaching Experience:

ની વાભે 31st May, 2019 ના યોજ સુધીનો નળક્ષક તયીકેનો કુર

અનુબલ બયલાનો યશેળ.ે
Preferred Subject-1 અને Preferred Subject-2 બયતી લખતે નળક્ષક જે નલમનુ ું નળક્ષણ કામચ કયતા
શોમ તે નલમ(નલમકોડ) અને જે તે નલમ બણાલલાનો અનુબલ ર્ોકવાઇ ૂલચક બયલાનો યશેળે.
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ઉ.દા. તયીકે નળક્ષક દ્વાયા ગુજયાતી પ્રથભ બાા છે લ્રા ાુંર્ લચથી બણાલલાભાું આલતી શોમ તો
Preferable Subject1 ની વાભે નલમકોડ 001-Gujarat(F.L) નવરેકટ કયલાનો યશેળે અને Experience
of Subject 1 ની વાભે અનુબલના લચ

5 બયલાના યશેળે. જેની ગણતયી ણ

31st May,2019 ના

હદલવે થતા અનુબલ મુજફ કયલાની યશેળે.
* શલદ્યાથીન ુંુ યજીસ્રે ળન :(૧) ભાર્ચ-૨૦૧૮

ની એર્.એવ.વી. યીક્ષાભાું ઉસ્સ્થત થનાય નનમનભત/ યીીટય/ આઇવોરેટેડ

ઉભેદલાયના આલેદનત્રો ભાર્ચ-૨૦૦૭ની હયક્ષાથી અભરી ફનેર નલમ ભાખા મુજફ
પયજીમાત ઓનરાઇન ળાા કક્ષાએથી જ બયલાના યશેળે. ઓનરાઇન પોભચ બયલાની કાભગીયી
ળરૂ કયતા શેરા તભાભ ઉભેદલાયોના પોટોગ્રાપ સ્કેન કયી તેભના ટુુંકા નાભથી વેલ કયી એક
પોલ્ડયભાું અગાઉ થી મુકી યાખલા. પ્રત્મેક ઇભેજ 100 PXL(W) X 120 PXL(H) તથા 20 KB થી
લધે નશી તે યીતે શોલી જોઇએ. તે જ પ્રભાણે પ્રત્મેક ઉભેદલાયની વશી કાી વશીથી કયાલલી.
સ્કેન કયી અરગ પોલ્ડયભાું ઉભેદલાયના ટૂુંકા નાભથી વેલ કયી યાખલી. તેની વાઇઝ ણ 20 KB
થી

ઓછી

શોલી જોઇએ.

જોઆની ળાાભાું

અુંગ ઉભેદલાય શોમ તો તેના

ભેડીકર વટીપીકેટ ણ વેલ (Save) કયી યાખલાનાું યશેળે. ઓનરાઇન

આલેદનત્ર બયલાનો

ુ ી નક્કી
વભમગાો તા.૨૨-૧૦-૨૦૧૮ થી તા.૨૦-૧૧-૨૦૧૮ યાત્રીના ૧૨:૦૦ કરાક સધ
કયલાભાું આવ્મો છે .
(2) પ્રથભ ગુજયાત ભાધ્મનભક અને ઉચ્ર્તય ભાધ્મનભક નળક્ષણ ફોડચ ની લેફવાઇટ

gseb.org ઓન

કયલાની યશેળ.ે
(3) તેભાું Student Examination Registration પોભચના student exam registration ના ફટન (icon)
ઉય ક્રીક કયવુું અથલા તો http://hscexamreg.gseb.org ની લેફવાઇટ ઓન કયલી.
(૪) નલી નોંધામેરી વયકાયી/ગ્રાન્ટ-ઇન-એઇડ ળાાઓએ જીલ્રા નળક્ષણાનધકાયીશ્રીની કર્ેયી દ્વાયા
પાલાભાું આલેર ાવલડચ Enter કયલાનો યશેળે. જો ાવલડચ ભેવ્મો ન શોમ તો DEO કર્ેયીનો
વુંકચ કયલાનો યશેળ.ે ત્માયફાદ આલેદનત્રો બયી ળકાળે

. નલી યજીસ્ટડચ થમેરી ખાનગી

ળાાઓએ જે Email ID યથી િનભક લગચ લધાયાની અયજી કયી શતી તે

Email ID ય ભે ર

ાવલડચ Enter કયલાનો યશેળે.
(૫) રોગ ઇન આઇડી અને ાવલડચ એન્ટય કમાચ છી રોગ ઇન ના ર્ેક ફોક્ષ ઉય ક્રીક કયવુ.ું
th
(૬) Student Examination Registration ભાટે ના ત્રણ ઓપ્ળન ઉરબ્ધ શળે. (1) 10
Student
th
th
Registration (2) 12 Student Registration (science) (3) 12 Student Registration (general)

તેભાુંથી ધો-૧૨ ભાટે " 12th Student Registration(General)" ય ક્રીક કયલાનુ ું યશેળે. તે ક્રીક
કયતાું

Student Examination Registration નુ ું પોભચ ઓન થળે જેભાું જભણી ફાજુ આની

ળાાનો સ્કૂર ઇન્ડેક્ષ નુંફય, ળાાનુ ું નાભ દે ખાળે.
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(૭) તેભાું REGULAR, REPEATER, ISOLATED,PRIVATE REGULAR, PRIVATE REPEATER
એભ ાુંર્ ઓપ્ળન દે ખાળે. તેભાુંથી નનમભીત ઉભેદલાય ભાટે
ફીજીલાય ઉસ્સ્થત થનાય ઉભેદલાય ભાટે

REGULAR ઉય ક્રીક કયવુ.

REPEATER ઉય ક્રીક કયવુું તથા એક લખત

હયક્ષાભાું જાશેય થમા ફાદ તે નવલામ ના અન્મ કોઇ નલમની હયક્ષા આલા ભાગુંતા શોમ
તેના ભાટે ISOLATED ઉય ક્રીક કયલાનુ યશેળે. ખાનગી નનમભીત ઉભેદલાય ભાટે

Private

Regular અને ખાનગી યીીટય ભાટે Private Repeater નુ ું Option Select કયલાનુ ું યશેળે.
(૮) જ ેંન્ડયભાું MALE / FEMALE ઓપ્ળનભાુંથી જે રાગુ ડત ુ શોમ તેના ર્ેક ફોક્ષ ઉય ક્રીક
કયવુ. સ્ટુડન્ટ આઇડી અને એપ્રીકેળન નુંફયભાું આર્ામચએ કોઇણ એન્રી કયલાની યશેળે નહશ.
પોભચ વફભીટ કમાચ છી કોમ્પ્યુટય ફામ ડીપોલ્ટ આઇડી અને એપ્રીકેળન નુંફય પાલળે.
સ્કુર ઇન્ડેક્ષ નુંફયના ખાનાભાું ભાધ્મનભક ળાાનો ઇનડેક્ષ નુંફય એન્ટય કયલો.
સ્કુર જોઇનીંગ DATE ભાું ઉચ્ર્તય ભાધ્મનભક ળાાભાું દાખર થમા મુજફ એંન્ટય કયલી.


નલદ્યાથી ની ળાાને રાગુ ડતુ શોમ તો તેના ર્ેકફોક્ષ ઉય ક્રીક કયવુ.
કોન્ટે ક્ટ ઇનપોભેળનભાું યશેઠાણનુ ું વયનામુ ું એડ્રેવના કોરભભાું ગાભનો ીનકોડ વહશત દળાચ લવુ ું
તથા પોનનુંફય કે ભોફાઇર નુંફય અચુક દળાચ લલો.



HANDICAPPED હડટેઇલ્વભાું જો ઉભેદલાય ૪૦% થી લધુ હદવ્માુંગતા ધયાલતા
HANDICAPPED ના વાભે

YES ભાું ક્રીક કયવુ.ું ત્માયફાદ

શોમ તો

DISABILITY ટાઇભાું

ર્ાયભાથી જે રાગુ ડત ુ શોમ તે ડ્રોફોક્ષભાુંથી વીરેક્ટ કયી ક્રીક કયલાનુ ું યશેળે.

હદવ્માુંગતાનુું વેલ કયે ર પ્રભાણત્ર બ્રાઉઝ ના ફોક્ષ ય ક્રીક કયીને તેજ પાઇરભાું અરોડ
કયલાનુ યશેળે તથા 200 KB થી લધે નશી તે યીતે શોલી જોઇએ.

જે ભાધ્મભ ના ઉભેદલાય નુ આલેદનત્ર બયતા શોમ તે નવરેકટ કમાચ ફાદ આ મુજફની

સ્િીન દે ખાળે. દા.ત. ગુજયાતી ભાધ્મભ
ધો-૧૨ ના શલમો ની

(૧) ૦૧૩. ENGLISH S.L

(૨) ૦૦૧ GUJARATI.F.L

(૩) ગ્રુ-૩ ભાુંથી ફે નલમ ુંવદ કયલા

(૪) ગ્રુ-૪ ભાુંથી ત્રણ નલમ વુંદ કયલા



ઉય જણાલેર નલમો ગુજયાતી ભાધ્મભના છે . તે જ પ્રભાણે અન્મ નભહડમભ ર્ારતી
ળાાઓ ભાટે FIRST LANGUAGE & SECOND LANGUAGE
પ્રામોણગક નલમ શોમ તો ૮ ભા નલમ તયીકે દળાચલલો.

નભહડમભ મુજફ યશેળે.

ધો-૧૦ ની ભાકચ ળીટ Browse કયલી પયજીમાત છે .

CANDIDATE SIGN – BROWSE કયી UPLOD કયલી છે લ્રે SUBMIT ય ક્રીક કયવુ ું તથા
20 KB થી લધે નશી તે યીતે શોલી જોઇએ. SUBMIT છી તભાયો I.D. NO. નોટ કયી રેલો.
ળાાના અન્મ નલધાથીનુ પોભચ બયલા ભાટે એક ન્યુ યે કોડચ ના ફટન ઉય ક્રીક કયલાનુ યશેળે.
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આ યીતે એક છી એક નલધાથી ના પોભચ બયી ળકાળે.


તેની હયક્ષા પી સ્િીન ય દે ખાળે.

ફોડચ દ્વાયા 7 નલમોની હયક્ષા તથા

નોંધ:- Child UID (As per UDISE) ભાું ૧૮ આંકડાનો
નલદ્યાથીનો જે નોંધણી નુંફય શોમ તે બયલાનો યશેળે.

 નોંધ:-

SSA ની UDISE System મુજફ

Repeater નલદ્યાથીઓના આલેદનત્રો બયતી લખતે

“Previous Examination

Information” Section ભાું નલદ્યાથીએ ોતાની છે લ્રી યીક્ષાઓની નલગત બયલાની યશેળે.
ત્માયફાદ “Year & month of First attempt as a Regular Student” Section ભાું નલદ્યાથી
દ્વાયા ધોયણ-૧૨ વાભાન્મ પ્રલાશની યીક્ષા પ્રથભલાય આી શોમ તેની નલગત( Month & Year)
બયલાની યશેળે. જો નલદ્યાથીનુું પ્રથભ યીક્ષાનુ ું લચ-૨૦૧૮ શળે તો નલદ્યાથીએ ોતાનો

SID

NUMBER બયલાનો યશેળે. લચ-૨૦૧૮ ભાું પ્રથભલાય યીક્ષા આનાય અને ત્માયફાદના
નલદ્યાથીઓને નલા નવરેફવ મુજફનુ ું પ્રશ્નત્ર ભળે અને ભાર્ચ-૨૦૧૭ અને તે શેરાુંના
લચના નલદ્યાથીઓને જૂનાું નવરેફવ મુજફનુ ું પ્રશ્નત્ર આલાભાું આલળે. નલદ્યાથીને રાગુ ડતો
નવરેફવ (Old અથલા New) નલદ્યાથીના આલેદનત્રભાું આોઆ “Syllabus Applicable for
March 2019 Exam” ની વાભે નવરેકટ થળે. નલદ્યાથીને ોતાનાું આલેદનત્ર બમાચ ફાદ
આલેદનત્રની નકર નલદ્યાથીને આતી લખતે નલદ્યાથીને આ ફાફતની સ્ષ્ટ સ ૂર્ના આલા
જણાલલાભાું આલે છે .


ુ ફ છે .
શલદ્યાથીના પી નો દય નીચે મજ
1. નનમનભત નલદ્યાથી

રૂ.૪૪૫/- પી

2. નનમનભત યીીટય (એક નલમ)

રૂ.૧૩૦/- પી

3. નનમનભત યીીટય (ફે નલમ)

રૂ.૨૦૦/- પી

4. નનમનભત યીીટય (ત્રણ નલમ)

રૂ.૨૬૦/- પી

5. નનમનભત યીીટય (ત્રણ નલમ કયતા લધાયે ) રૂ.૪૪૫/- પી
6.  ૃથ્થક ઉભેદલાય (એક નલમ)

રૂ.૧૩૦/- પી

7.  ૃથ્થક ઉભેદલાય (ફે નલમ)

રૂ.૨૦૦/- પી

8.  ૃથ્થક ઉભેદલાય (ત્રણ નલમ)

રૂ.૨૬૦/- પી

9. ખાનગી ઉભેદલાય (નનમનભત)

રૂ.૭૯૦/- પી

10. ખાનગી યીીટય (એક નલમ)

રૂ.૧૩૦/- પી

11. ખાનગી યીીટય (ફે નલમ)

રૂ.૨૦૦/- પી

12. ખાનગી યીીટય (ત્રણ નલમ)

રૂ.૨૬૦/- પી

13. ખાનગી યીીટય (ત્રણ કયતા લધુ નલમ) રૂ.૪૪૫/- પી
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નોંધ: નલદ્યાથીનીઓ તથા હદવ્માુંગ નલદ્યાથીઓ ાવેથી યીક્ષા પી રેલાની થતી નથી.
નલદ્યાથીનીઓ તથા હદવ્માુંગ નલદ્યાથીઓના પોભચભાું તેની યીક્ષા પી ની નલગત
ર્કાવી રેલી જે શ ૂન્મ યશેળે. આ યકભ આને ર્રણભાું આોઆ ફાદ થમેર
(Exemption For ની નીર્ે) દે ખાળે અને કુર ફાદ ભે ર યકભ(

Total Amount

Exempted ની વાભે) દે ખાળે. હદવ્માુંગ નલદ્યાથીઓ, હદવ્માુંગ નલદ્યાથીનીઓ અને
અન્મ નલદ્યાથીનીઓની ફાદ થમેરી યકભનો યીોટચ ઉયના ભેન્યુ ભાું યીોટચ
વેકળનભાું Fee Exemption Report ની અંદય દે ખાળે. જે

Download કયી આની

ાવે વાર્લી યાખલાની યશેળે.
 ળાા દ્વાયા અગાઉ ઓનરાઇન અથલા ર્રણથી બયલાભાું આલેર(તથા ફોડચ દ્વાયા
verify કયલાભાું આલેર) યકભ Total Amount Paid ની વાભે દે ખાળે.
 નીર્ેનાભાુંથી કોઇણ પ્રકાયની નલદ્યાથીનીઓ તથા હદવ્માુંગ નલદ્યાથીઓની પી
રેલાની થતી નથી.
i. Regular
ii. Repeater
iii. Isolated
iv. Regular Private
v. Repeater Private
* ઉયોકત કોઇણ પ્રકાયના નલદ્યાથીને Late Fee ભાુંથી મુસ્ક્ત ભળે નશી.


Student Application No. અને Student Id આ ફન્ને નુંફયો આની કક્ષાએ નોંધી યાખલાના
યશેળે.
 Student I.D –00/001/19/123654
(છે લ્રા ૬ અંક G.R.નુંફય છે )
 Student Application no. HG/RG/00/001/19/000015 - એપ્રીકેળન નુંફય



ત્માય ફાદ મુખ્મ ેજ ઉય આલેર Menu Bar આલેર Option Principal Approval ભાું જવુ.ું

 Student Type ભાું Right ય ક્રીક કયવુ ું જેથી આની ળાાના ઉભેદલાયોનુ રીસ્ટ દે ખાળે.

તેજ પ્રભાણે REPETER ય ક્રીક કયલાથી REPETER ઉભેદલાયો ની માદી

આલળે અને

ISOLATED ય ક્રીક કયલાથી ભાત્ર ISOLATE ના ઉભેદલાયો ની માદી દે ખાળે.
 Search ય ક્રીક કયવુ નીર્ે ફોક્ષ ભા નલદ્યાથીની તભાભ નલગતો

Student. I.D, Std,

Application No. લગેયે દે ખાળે. છે લ્રે Submit ય ક્રીક કયવુ.
 એપ્રીકેળનની print કયલા ભાટે Principal Approval ભાું જવુ,ું અને stream 12 general
th

અને exam month and year as March-2019 વીરેક્ટ કયી search ય ક્રીક કયવુ.છી
view ય ક્રીક કયવુ. અને print application ય ક્રીક કયો.
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 એપ્રીકેળનની Edit કયલા ભાટે Menu bar ભાું Search and Edit ભાું જવુ ું અને stream 12th
general અને exam month and year as March-2019 વીરેક્ટ કયી search ય ક્રીક કયવુ.
છી Edit image ય ક્રીક કયવુ ું અને application edit કમાચ છી SUBMIT ય ક્રીક કયો.
 Principal Approval Status Updated રાર અક્ષયે રખેર આલળે ત્માું સુધી Principal Approval

ન થામ ત્માું સુધી પી અંગેન ુ ર્રણ Generate થળે નશી.
ર્રણ GENERATE થમા છી તેની કોી પ્રીન્ટ કયી ળકામ છે .
ર્રણની નપ્રન્ટ કાઢીને તેને

SBI (સ્ટે ટ ફેન્ક ઓપ ઈન્ડીમા) ની ળાખા ભાયપતે બયી ળકળે,

અથલા Online payment ણ કયી ળકાળે.


Online payment કયલા ભાટે નીર્ે મુજફની પ્રહિમા કયલાની યશેળે :-

1) Main menu ના payment option ભાું Online payment ઓપ્ળનભાું ક્રીક કયો.
2) બયલાની થતી યકભ એન્ટય કયી Pay now ફટન ય ક્રીક કયવુ.ું
3) ત્માયફાદ Available Payment method જેલી કે ડેફીટ કાડચ , િેડીટ કાડચ , ઈન્ટયનેટ ફેન્કીંગ દે ખાળે.
આની અનુકુ દ્ધનત મુજફ ચુકલણી કયી ળકો છો.

Payment કયી payment receipt લાળુ ેજ

આલે ત્માું સુધી યાશ જોલી. પ્રહિમા  ૂણચ ન થામ ત્માું સુધી

Browser ફુંધ ન કયવુ ું કે લેફેજ

Reload ન કયવુ.ું
4) આની બયલાની થતી યકભ એક કે તેથી લધુ બાગભાું બયી ળકો છો. પોભચ બયલાની અંનતભ
તાયીખની ભમાચ દા  ૂણચ થતા તભાભ યકભ બયી નલગત બયી દે લાની યશેળે.
ુ ફ છે .
ેભેન્ટના ચાજીવ નીચે મજ
ડેફીટ કાડડ

રૂ.૨૦૦૦/- થી ઉયની યકભના ચુકલણા ભાટે કુર યકભના
૦.૯૦ % જેટરો રાન્જેક્ળન ર્ાર્જ રાગળે.

ક્રેડીટ કાડડ

કુર યકભના ૧ % જેટરો રાન્જેક્ળન ર્ાર્જ રાગળે.

Net Banking

રાન્જેક્ળન દીઠ રૂ.૫/- ર્ાર્જ રાગળે.

 ઉયના તભાભ રાન્જેક્ળન ર્ાજીવ ય ટે ક્ષ (જે શાર ૧૮% છે તે) રાગળે.
 ઉદાશયણ તયીકે જો આ Net Banking થી રૂ.૨૫,૦૦૦/- payment કયો છો. તો રૂ.૨૫,૦૦૦/- +
રૂ.૫/- (Transaction Charge) + રૂ.૦.૯૦ (રૂ.૫ ના ૧૮%)

Tax એભ કુર રૂ.૨૫,૦૦૫.૯૦

(રૂ.ચ્ર્ીવ શજાય ાુંર્ અને નેવ ુ ું ૈવા) ર્ાર્જ રાગળે.
 SBI દ્વાયા ર્રણ બયલાનો ર્રણદીઠ રૂ.૨૦ ર્ાર્જ દ્વાયા રેલાભાું આલળે. ળાા દ્વાયા SBI ભાું બયે ર
ર્રણ ફોડચ દ્વાયા ૭ થી ૧૦ હદલવભાું

online verify કયી આલાભાું આલળે. ત્માયફાદ તે યકભ
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આના ર્રણભાું ફાદ થમેરી દે ખાળે.

SBI ભાું એક થી લધુ લાય ર્રણ બયી ળકાળે. ર્રણ

અંતીભ તાયીખના ૭ હદલવભાું બયી દે લાનુ ું યશેળે.
ળાાએ ફોડડ ને ભોકરી આલાની શલગતો
1) તભાભ નલદ્યાથીઓ દ્વાયા બયલાભાું આલેર ઓનરાઇન પોભચની નકર
2) Online Software ભાુંથી કાઢેરી કુર નલદ્યાથીઓની માદી
3) નલદ્યાથીઓની છે લ્રી યીક્ષાની ભાકચ ળીટ
4) હદવ્માુંગ નલદ્યાથીઓનુું હદવ્માુંગતા અંગેન ુ ું વટીપીકેટ
5) છે લ્રા ર્રણની ૨ નકર
ઉયોકત તભાભ દસ્તાલેજ આર્ામચશ્રી દ્વાયા ખયાઇ કયી પ્રભાણણત નકરની પાઇર
તૈમાય કયલાની યશેળે અને ફોડચ દ્વાયા શલે છીથી અાનાય સુર્ના મુજફ ભોકરી
આલાના યશેળે.
વશી/યીક્ષા વચચલ
ગ.ુ ભા.અને ઉ.ભા.શળક્ષણ ફોડડ ,
યીક્ષા શલબાગ, ગાુંધીનગય.
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