ઓકટોફય-૨૦૧૭ ધોયણ ૧૨ એચ.એવ.વીના અનુત્તીણણ યીક્ષાથીઓની યીક્ષાના
આલેદનત્રો ઓનરાઇન બયલા ભાટે ની સુચના
આલેદનત્રો બયલાનો વભમગાો :- તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭ થી તા.૨૦-૦૮-૨૦૧૭
[પકત અનુત્તીણણ યીક્ષાથીઓ ભાટે ઉ.ભા ળાાઓએ બયવુું પયજીમાત છે .]
[વાભાન્મ પ્રલાશ, વ્મલવામરક્ષી પ્રલાશ અને ઉ.બુ. પ્રલાશ]
* સ્કુ  રજીસ્રેન અને શક્ષક રજીસ્રેન
નોંધ:- ઓકટોફય-૨૦૧૭ ના આલેદનત્રો બયલા ભાટે ળાા અને શળક્ષક યજીસ્ટ્રેળન
કયલાની જરૂરયમાત નથી. પકત શલદ્યાથીઓના આલેદનત્રો બયલાની કાભગીયી
કયલી.
* શળદ્યાથીન ુંુ રજીસ્રે ન :(૧) ઓકટોફય-૨૦૧૭ ની એચ.એવ.વી. વાભાન્મ પ્રલાશની યીક્ષાભાું ઉસ્સ્ટ્થત થનાય યીીટય અને
ખાનગી યીીટય ઉભેદલાયના આલેદનત્રો ભાચણ-૨૦૦૭ની યીક્ષાથી અભરી ફનેર શલમ
ભાખા મુજફ પયજીમાત ઓનરાઇન ળાા કક્ષાએથી જ બયલાના યશેળે. ઓનરાઇન પોભણ
બયલાની કાભગીયી ળરૂ કયતા શેરા તભાભ ઉભેદલાયોના પોટોગ્રાપ સ્ટ્કેન કયી તેભના ટુુંકા
નાભથી વેલ કયી એક પોલ્ડયભાું અગાઉ થી મુકી યાખલા. પ્રત્મેક ઇભેજ

100 PXL(W) X 120

PXL(H) તથા 5 KB To 20 KB ની size ભા યશે તે યીતે શોલી જોઇએ.

તે જ પ્રભાણે પ્રત્મેક

ઉભેદલાયની વશી કાી વશીથી કયાલલી. સ્ટ્કેન કયી અરગ પોલ્ડયભાું ઉભેદલાયના ટૂુંકા નાભથી
વેલ કયી યાખલી. તેની વાઇઝ ણ 5 KB To 20 KB ની size ભાું યશે તે મુજફ શોલી જોઇએ. જો
આની ળાાભાું

અુંગ ઉભેદલાય શોમ તો તેના ભેડીકર

વટીપીકેટ ણ વેલ (Save)

કયી યાખલાનાું યશેળે. ઓનરાઇન આલેદનત્ર બયલાનો વભમગાો તા.૦૫-૦૮-૨૦૧૭ થી ૨૦ુ ી નક્કી કરળામાું આવ્યો છે . જેભાું લખતોલખત અામેર
૦૮-૨૦૧૭ રાત્રીના ૧૨:૦૦ કાક સધ
ફામવેગની તારીભ મુજફ કાભગીયી કયલાની યશેળે.
(2) પ્રથભ ગુજયાત ભાધ્મશભક અને ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક શળક્ષણ ફોડણ ની લેફવાઇટ

www.gseb.org

ઓન કયલાની યશેળે.
(3) તેભાું Student Examination Registration પોભણના student exam registration ના ફટન (icon)
ઉય ક્રીક કયવુું અથલા તો http://hscexamreg.gseb.org ની લેફવાઇટ ઓન કયલી.
(૪) STUDENT EXAMINATION REGISTRATION પોભણ નુ અરગ ેજ ઓન થળે.તેભા રોગ
ઇન આઇડીભાું એચ.એવ.વી યીક્ષાનો સ્ટ્કુર ઇન્ડેક્ષ નુંફય રખલાનો યશેળે અને પાલાભાું
E:\PURVI\IT\instruction october-2017 exam.doc

આલેર ાવલડણ બયલાનો યશેળે. ત્માયફાદ આલેદનત્રો બયી ળકાળે. ાવલડણ ન શોમ તો Reset
ાવલડણ ય જઇ નોંધામેર ભોફાઇર નુંફય ય ાવલડણ ભેલી ળકાળે.
(૫) રોગ ઇન આઇડી અને ાવલડણ એન્ટય કમાણ છી રોગ ઇન ના ચેક ફોક્ષ ઉય ક્રીક કયવુ.ું
(૬) Student Examination Registration ભાટે ના " 12th Student Registration(General)" ય ક્રીક
કયલાનુ ું યશેળ.ે તે ક્રીક કયતાું

Student Examination Registration નુ ું પોભણ ઓન થળે જેભાું

ૂ ઇન્ડેક્ષ નુંફય, ળાાનુ ું નાભ દે ખાળે.
જભણી ફાજુ આની ળાાનો સ્ટ્કર
(૭) તેભાું REPEATER અને REPEATER PRIVATE ઓપ્ળન દે ખાળે. તેભાુંથી શનમભીત શલદ્યાથી કે
જે ફીજીલાય કે તેથી લધુલાય ઉસ્સ્ટ્થત થનાય છે તેના ભાટે

REPEATER ઉય ક્રીક

કયવુ.ખાનગી
ું
શલદ્યાથી ફીજીલાય કે તેથી લધુલાય અનુતીણણ શોલાના કાયણે ઉસ્સ્ટ્થત થનાય શોમ
તેના ભાટે REPEATER PRIVATE ય કરીક કયવુ.ું
(૮) જ ેંન્ડયભાું MALE / FEMALE ઓપ્ળનભાુંથી જે રાગુ ડત ુ શોમ તેના ચેક ફોક્ષ ઉય ક્રીક
કયવુ. સ્ટ્ટુડન્ટ આઇડી અને એપ્રીકેળન નફુંયભાું આચામણએ કોઇણ એન્રી કયલાની યશેળે નરશ.
પોભણ વફભીટ કમાણ છી કોમ્પપ્યુટય ફામ ડીપોલ્ટ આઇડી અને એપ્રીકેળન નફુંય પાલળે.
સ્ટ્કુર ઇનડેક્ષ નુંફયના ખાનાભાું ઉચ્ચતય ભાધ્મશભક ળાાનો ઇનડેક્ષ નુંફય એન્ટય કયલો.
સ્ટ્કુર જોઇનીંગ DATE ભાું ઉચ્ચતયભાધ્મશભક ળાાભાું દાખર થમામુજફ એંન્ટય કયલી.(ખાનગી
શલદ્યાથીના Case ભાું તેના પ્રથભ યીણાભની તાયીખ બયલી.)


શલદ્યાથી ની ળાાને રાગુ ડતુ શોમતો તેના ચેકફોક્ષ ઉય ક્રીક કયવુ.
કોન્ટે ક્ટ ઇનપોભેળનભાું યશેઠાણનુ ું વયનામુ ું એડ્રેવના કોરભભાું ગાભનો ીનકોડ વરશત
દળાણ લવુું તથા પોનનુંફય કે ભોફાઇર નફુંય અચુક દળાણ લલો.



HANDICAPPED રડટેઇલ્વભાું જો ઉભેદલાય ૪૦% થી લધુ શલકરાુંગતા ધયાલતા
HANDICAPPED ના વાભે

YES ભાું ક્રીક કયવુ.ું ત્માયફાદ

શોમ તો

DISABILITY ટાઇભાું

ચાયભાથી જે રાગુ ડત ુ શોમ તે ડ્રોફોક્ષભાુંથી વીરેક્ટ કયી ક્રીક કયલાનુ ું

યશેળે.શલકરાુંગતાનુ વેલ કયે ર પ્રભાણત્ર બ્રાઉજ 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 શવરેકટ કમાણ ફાદ આ મુજફની

સ્ટ્રીન દે ખાળે.
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દા.ત. ગુજયાતી ભાધ્મભ

ધો-૧૨ ના શળવયો ની

(૧) ૦૧૩. ENGLISH S.L

(૨) ૦૦૧ GUJARATI.F.L

(૩) ગ્રુ-૩ ભાુંથી ફે શલમ ુંવદ કયલા

(૪) ગ્રુ-૪ ભાુંથી ત્રણ શલમ વુંદ કયલા



જે શલમની યીક્ષા આલાની શોમ તેની વાભે

appear column ભાું “yes” select કયવુ ું અને

જેભાું ાવ શોમ અને યીક્ષા ન આલાની શોમ તેની વાભે

appear column ભાું “No” select

કયવુ.ું ઉય જણાલેર શલમો ગુજયાતી ભાધ્મભના છે .તેજ પ્રભાણે અન્મ શભરડમભ ચારતી

ળાાઓ ભાટે FIRST LANGUAGE & SECOND LANGUAGE (i), (ii) શભરડમભ મુજફ


યશેળે. પ્રામોગગક શલમ શોમ તો ૮ ભા શલમ તયીકે દળાણ લલો.

યીીટય શલદ્યાથી ભાટે ોતાની Fail ની ભાકણ ળીટ તેભજ યીીટય પ્રાઇલેટ શલદ્યાથી ભાટે
ોતાની Fail ની ભાકણ ળીટ , એડ્રેળ પ્રુપની નકર Upload કયલાની યશેળે.



CANDIDATE SIGN – BROWSE કયી UPLOD કયલી છે લ્રે SUBMIT ય ક્રીક કયવુ.ું
SUBMIT કમાણ છી તભાયો I.D. NO. નોટ કયી રેલો. ળાાના શલધાથીનુ પોભણ બયલાભાટે

એક ન્યુ યે કોડ ના ફટન ઉય ક્રીક કયલાનુ યશેળે. આ યીતે એક છી એક શલધાથી ના પોભણ
બયી ળકાળે. જેટરા શલમની યીક્ષા આલાની થતી શોમ તે મુજફની પી નીચે દે ખાળે.
- શલદ્યાથીના પી નો દય નીચે મુજફ છે .
1. શનમશભત યીીટય (એક શલમ)

રૂ.૧૨૦/- પી

2. શનમશભત યીીટય (ફે શલમ)

રૂ.૧૮૫/- પી

3. શનમશભત યીીટય (ત્રણ શલમ)

રૂ.૨૪૦/- પી

4. શનમશભત યીીટય (ત્રણ શલમ કયતા લધાયે ) રૂ.૪૦૫/- પી
5. ખાનગી યીીટય (એક શલમ)

રૂ.૧૨૦/- પી

6. ખાનગી યીીટય (ફે શલમ)

રૂ.૧૮૫/- પી

7. ખાનગી યીીટય (ત્રણ શલમ)

રૂ.૨૪૦/- પી

8. ખાનગી યીીટય (ત્રણ કયતા લધુ શલમ) રૂ.૪૦૫/- પી



Student Application No., Student Id આ ફન્ને નુંફયો આની કક્ષાએ નોંધી યાખલાના યશેળે.
Student I.D –001.010/00000007860
(છે લ્રા ૬ અંક G.R.no છે )
Student Application no. HS/SRP/001.010/000001 - એપ્રીકેળન ક્ર્ભ નુંફય



ત્માય ફાદ મુખ્મ ેજ ઉય આલેર Menu Bar આલેર Option Principal Approval ભાું જવુ.ું
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 Student Type ભાું Right ય ક્રીક કયવુ જેથી આની ળાાના ઉભેદલાયોનુ રીસ્ટ્ટ દે ખાળે.
તેજ પ્રભાણે REPETER ય ક્રીક કયલાથી REPETER ઉભેદલાયો ની માદી દે ખાળે.
 Search ય ક્રીક કયવુ નીચે ફોક્ષ ભા શલદ્યાથીની તભાભ શલગતો

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 12th general
અને exam month and year as October-2017 વીરેક્ટ કયી search ય ક્રીક કયવુ.છી
view ય ક્રીક કયવુ. અને print application ય ક્રીક કયો.


એપ્રીકેળનની Edit કયલા ભાટે Menu bar ભાું Search and Edit ભાું જવુ ું અને stream 12th
general અને exam month and year as October-2017 વીરેક્ટ કયી search ય ક્રીક કયવુ.
છી Edit image ય ક્રીક કયવુ અને application edit કમાણ છી SUBMIT ય ક્રીક કયો.

 Principal Approval Status Updated રાર અક્ષયે રખેર આલળે ત્માું સુધી Principal Approval
ન થામ ત્માું સુધી પી અંગેન ુ ચરણ Generate થળે નશી.
ચરણ GENERATE થમા છી તેની કોી પ્રીન્ટ કયી ળકામ છે .
ચરણની શપ્રન્ટ કાઢીને તેને

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

અથલા Online payment ણ કયી ળકાળે.

 Online payment કયલા ભાટે નીચે મુજફની પ્રરરમા 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 કાડણ , રેડીટ કાડણ , ઈન્ટયનેટ ફેન્કીંગ દે ખાળે.
આની અનુકુ દ્ધશત મુજફ ચુકલણી કયી ળકો છો.

Payment કયી payment receipt લાળુ ેજ

આલે ત્માું સુધી યાશ જોલી. પ્રરરમા  ૂણણ 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. પોભણ બયલાની અંશતભ
તાયીખની ભમાણ દા  ૂણણ થતા તભાભ યકભ બયી શલગત બયી દે લાની યશેળે.
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ુ બ છે .
ેમેન્ટના ચાજીશ નીચે મજ
રૂ.૨૦૦૦/- ની ચુકલણી સુધી કુર યકભના ૦.૭૫ % જેટરો

ડેબીટ કાડડ

રાન્જેક્ળન ચાર્જ રાગળે.
રૂ.૨૦૦૦/- ની ચુકલણી સુધી કુર યકભના ૧ % જેટરો

ક્રેડીટ કાડડ

રાન્જેક્ળન ચાર્જ રાગળે.
Net Banking

રાન્જેક્ળન દીઠ રૂ.૫/- ચાર્જ રાગળે.

 ઉયના તભાભ રાન્જેક્ળન ચાજીવ 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.ચ્ચીવ શજાય ાુંચ અને નેવ ુ ું ૈવા) ચાર્જ રાગળે.
 SBI દ્વાયા ચરણ બયલાનો ચરણદીઠ રૂ.૨૦ ચાર્જ દ્વાયા રેલાભાું આલળે.
ાલાએ બોડડ ને મોકી આળાની શળગતો
1) તભાભ શલદ્યાથીઓ દ્વાયા બયલાભાું આલેર ઓનરાઇન પોભણની નકર
2) Online Software ભાુંથી કાઢેરી કુર શલદ્યાથીઓની માદી
3) શલદ્યાથીઓની છે લ્રી યીક્ષાની ભાકણ ળીટ
4) શલકરાુંગ શલદ્યાથીઓનુ ું શલગરાુંગતા વટીપીકેટ
5) છે લ્રા ચરણની ૨ નકર
ઉયોકત તભાભ દસ્ટ્તાલેજ આચામણશ્રી દ્વાયા ખયાઇ કયી પ્રભાગણત નકરની પાઇર
તૈમાય કયલાની યશેળે અને ફોડણ દ્વાયા શલે છીથી અનાય સુચના મુજફ ભોકરી
આલાના યશેળે.

રીક્ષા શચચળ,
ગ.ુ મા.અને ઉ.મા.શક્ષણ બોડડ ,
રીક્ષા શળભાગ, ગાુંધીનગર.
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