
ુજરાત મા યિમક અને ઉ ચ ર મા યિમક િશ ણ બોડ, 

પર ા િવભાગ,વડોદરા. 

 માચ-૨૦૧૫ ની એસ.એસ.સી.પર ાના ઓનલાઈન આવેદનપ ો ભરવા માટની Stepwiseકાય પ ધિત 

૧) થમ બોડની વેબસાઈટwww.gseb.orgOpen કરવી. 

૨) વેબસાઈટ ઓપન થતાં તેમાંથી 10th Student   Exam Registration  બટન ઉપર  લીક કર ુ.ં 

૩)Registration:- SchoolIndex No.ધોરણ ૧૦ નો Enter કરવો. 

Password:-શાળાનાઈ ડ નંસાથેફાળવેલપાસવડએ ટરકરવો. યારબાદLogin ઉપર.  લીક કર .ુ  

O Regular Pvt., O Repeater Pvt.,માટશાળાનોપોતાનોજઈ ડ  ન,ં 
પાસવડએ ટરકરવાનોરહશ.ે 

૪)Menu bar:-  

Home  Application Principal 
approval 

Search/  
Edit 

Payment Challan Report Final 
Approval  

Contact 

 

Home પર લીક કરતા ંRegistration 10th,,12thScience, & 12th GEN તેમાંથી ધો-૧૦ માટ  10th,ઉપર લીક 
કર ુ.ંઅથવા  Application  ઉપર લીક કરતાં Online  ભરવા માટ ું  આવેદનપ  Open થશ.ે 

O Regular, O Repeater, O Isolated, O Regular Pvt., O Repeater Pvt., પાંચ કટગર માંથી  કટગર ના 
આવેદનપ ો  ભરવાના હોય તે O  વ ુળમાંથી લીક કર ુ.ંતેમ કરતાં  તે કટગર માં ભરવા ું  
આવેદનપ  ઓપન થશ.ે 

Student’s General Information:-  

૧)  થમ જમણી બા ુ  ફોટો અપલોડ કરવાનો રહશ.ે 

      ઉમેદવારનો ફોટો અને સહ  કન કર  રા યા હોય તે ફાઈલમાંથી ઉમેદવારનો ફોટો સીલે ટ કર  
અપલોડ કરવાનો રહશ.ે કન કરલો ફોટો 5 KB  થી 20 KB ની સાઈઝમાં જ અપલોડ થશ.ેતેનાથી વધાર ક 
ઓછ  સાઈઝમાં અપલોડ થશે નહ  તે ુ ં  ખાસ યાન રાખ ું. 

 

 

 

 

 



 

1 Surname મા યિમક  શાળાના  આર માં ન ધાયેલ નામ ુજબ 
ભરવાના રહશ.ે કાળ  ૂવક પે લગ ચેક કર  નામ 
એ ટર કરવા.  

2 Name 
3 Father’s Name 

4 Birth Date  આર ની ન ધ ુજબ એ ટર કરવી. 
5 Medium ઉમેદવાર  મા યમની  શાળામાં અ યાસ  કરતો હોય 

તે મા યમ સીલે ટ કર ુ.ં 
6 Guardian Profession ઉમેદવારના વાલી  યવસાયમાં જોડાયેલ હોય તથા 

તેમની  વાિષક આવક હોય તે સીલે ટ કરવાની રહશ.ે 7 Guardian Income 

8 Caste  આર ની ન ધ ુજબ ઉમેદવારની  ાિત હોય તે O 

SC, O ST, O OBC , O GENEREL ઉપર લીક કર ુ.ં 
9 Gender O Male, O Female,  હોય તેના ઉપર લીક કર ુ.ં 
10 BPL જો ઉમેદવારના વાલી બીપીએલ હોય તો O Yes  પર 

લીક કર ુ.ંબીપીએલ કાડ નંબર ફર જયાત એ ટર કર ુ.ં11 BPL  

12 Widow Child જો બાળક િવધવા માતા ું  સંતાન હોય તો O Yes  પર 
લીક કર ુ.ં 

13 School Joining Date  તાર ખે મા યિમક શાળામાં દાખલ થયો હોય તે 
મા યિમક શાળાના  આર ની ન ધ ુજબ ફર જયાત 
એ ટર કરવા ું  રહશ.ે 

14 Type Of Primary School ઉમેદવારની ાથિમક શાળાનો   કાર હોય તે સીલે ટ 
કરવો. 

15 G R No. ઉમેદવાર ું  મા યિમક શાળાના  આર માં  નંબર પર 
ન ધાયેલ હોય તે જ નંબર ફર જયાત એ ટર કરવો.  
આર નંબર એ ટર કરતી વખતે ૂબ જ સાવચેતી રાખવી 
જ ર  છે.ખોટો  આર નંબર થશે તો તેમાં ુધારો થઈ 
શકશે નહ  તે ખાસ યાન લે ુ.ં 

16 Domicile  ( )ની યાદ માંથી  રા ય હોય તે સીલે ટ કર ુ.ં 
17 Adharcard જો હોય તો તે નંબર એ ટર કરવો.(ફર જયાત નથી.)  
18 Minority જો Minority  હોય તો Minority ટાઈપમાંથી  લ ુમતી 

ક ામાં હોય તે સીલે ટ કર ુ.ં 
 

 

 



Contact Information:-  

1 Father’s / Guardian/Parent 
Address  

ઉમેદવારના વાલી ું  રહઠાણ  હોય તે સરના ુ 
ફર જયાત  દશાવ ુ.ં  

2 District  જ લો હોય તે સીલે ટ કરવો. 
3 City/Village યાદ માંથી  ગામ/શહર હોય તે સીલે ટ કર ુ.ં 
4 STD Phone  ફોન હોય તે દશાવવો.જો ન હોય તો શાળાનો ફોન નં 
5 Student’s Email ID  ઉમેદવાર ું  ઈ-મેઈલ આઈ ડ   હોય તે દશાવ ુ.ંના 

હોય તો શાળાનોઈ-મેઈલ આઈ ડ   દશાવ ુ ંફર જયાત 
છે. 

6 Taluka/Muni./Corpn યાદ માંથી  હોય તે સીલે ટ કર ું ફર જયાત છે. 
7 Pin Code  રહઠાણના ગામમાં  પીન કોડ નબંર હોય તે ફર જયાત 

દશાવવાનો છે. 
8 Candidate’s Mobile no. િવ ાથ /વાલીનો મોબાઈલ નંબર ફર જયાત દશાવવો 

ના હોય તો શાળાના આચાયનો નંબર દશાવવો.આ 
બાબત ઘણી અગ યની છે,બોડ તરફથી બેઠક યવ થામાં 
ફરફાર થાય, ુણ ચકાસણીની ણકાર  ક અગ યની 
મા હતી SMS ના મા યમ થી આ નંબર પર અપાશે. 

 

 

Disable Candidate’s Detail:-  

 આ ભાગમાં જો ઉમેદવાર ૪૦% ક તેથી વ ુ  િવકલાંગતા ધરાવતો હોય તે ઉમેદવારમાટ જ 
ભરવા ું  છે.  

IS Disable:- O Yes   O No. જો  ઉમેદવાર  Disable  હોય તો Yes   લીક કર ુ.ં 

Upload:ઉમેદવારની૪૦% કતેથીવ ુિવકલાંગતા ુ ંસ મઅિધકાર ું ( Govt. Hospital ) ુ ંસટ ફકટ કનકર20 KB 

થી  200 KB નીસાઈઝમાંઅપલોડકર ુંફર જયાતછે.તેિસવાયForm Final Fill-up થશેનહ . 

Disable Type:- િવકલાંગતાના ૪ કારમાંથી  હોય તે સીલે ટ કર ુ.ં 

Disable percentage: -તબીબીના માણપ  ુજબ  ટકા હોય તે દશાવવાના રહશ.ે 

 િવકલાંગ ઉમેદવારની તમામ િવગત ભરાઈ ગયા બાદ Confirm Disability પર ફર જયાત લીક 
કરવા ું  રહશે.તો જિવકલાંગ ઉમેદવાર ું  ફોમ ભર  શકાશ.ે 

 



Select Subject for Current Exam:- 

Regular  
ઉમેદવાર માટ 

Repeater 
ઉમેદવાર માટ 

Isolated 
ઉમેદવાર માટ 

F.L.  િવષયની પર ા આપવાની હોય 
તે જ િવષય સામેના O વ ુળમાં 
લીક  કર ુ.ં  

 િવષય પસંદ કયા હોય તે િવષય 
Selectકર  લીક કરવા ુ ં  રહ શે. S.L.-I 

S.L.-II 
માં ભાષાપસંદકર હોયતSેelect 

કરવાનીરહશે. 
S.S. 
Science Technology 
Maths 
 

Optional Subject:-  

Optional –I: -  િવષય પસંદકય હોય તે યાદ માંથી સીલે ટ કર ને લીક કર ું. 

Optional –II:-  

  યારબાદઉમેદવારનીભરવાનીથતી ુલફ નીરકમદિશતથશ.ે 

Candidate Signature હોયતેFolder માSંave કર હોયતેFolder Select કર ુ.ં ઉમેદવારનીસહ  5 KB થી 20 

KBનીસાઈઝમાંઅપલોડકર ુંફર જયાતછે. 

Repeater માટ- 

Previous Exam Details 
માંઉમેદવારની ટલીમાકશીટહોયતેટલીપર ાનીમાકશીટનીવષવારિવગતદશાવવાનીરહશ.ેવ ુમાંવ ૫ુએટ
લેકછે લીપર ાનીમાકશીટનીિવગતUpload કરવાનીરહશ.ે 

 Select Subject Current Examfor Repeater Student as par Subject Offer in Last appear of 
Exam (ઉમેદવાર ઉપ થત થયેલ છે લી પર ાની માકશીટ ુજબ િવગત ભરવાની રહશ.ે) 

 ર પીટર ઉમેદવાર  િવષયમાં પર ા આપવાની હોય તે રપીટર િવષયની સામે દશાવેલ To 

appear   ના ખાનામાં લીક કરવા ું  રહશે.તે િસવાયના ખાનામાં કાંઈ કરવા ું  રહશે ન હ.તેમ કરતાં Total 

Subject 7 , Non exempted (Board level) ુ ત િસવાયના  િવષયોની પર ા આપવાની હોય છે તેટલા 
િવષયો દિશત હશ.ે Non exempted   ના ખાનામાં  િવષયની પર ા આપવાની થાય છે તેના િવષયો 
દિશત થશ.ેExempted     િવષયોની પર ા આપવાની નથી તે િવષયોની સં યા દિશત થશ.ે 

 

 

 

Repeater Upload attachments 



 ર પીટર ઉમેદવારની છે લીપર ાની માકશીટ કનકર  અપલોડ કરવાની ફર જયાત છે.  

તે 20 KB થી  100 KB ની સાઈઝમાંજ માકશીટ અપલોડ કરવાની રહશ.ે  

Isolated માટ Previous exam details:-  

Previous Course:  O New, O Old  
                     એસ.એસ.સી.પર ાનો કોસહોયતેસીલે ટકર લીકકરવો. 
Month :   યાદ માંથી વષમા ંએસ.એસ.સી.પર ા પાસ કર  હોયતે પર ાનો મહ નો 

સીલે ટકરવો. 
Years :   યાદ માંથી  વષમા ંએસ.એસ.સી.પર ા પાસ કર  હોય તે વષ સીલે ટ કરવો. 
Seat No &:       વષમાં એસ.એસ.સી.પર ા Pass  થયા ના પ રણામનો Seat No &  

School Index no: School Index No. લખવાનો રહશે.  

તેની બા ુમા ંઆવેલા ખાનામા ં  + Add ઉપર લીકકરવાથી એકપછ  એક ખાના ઉમેરાતા જશ.ેતેમા ં
િવષયવાર ુણ દશાવવાના રહશ.ે 

Select Subject Current Exam: - ઉમેદવારએસ.એસ.સી.પર ામાંપાસકરલા 
For Isolated Student  િવષયોિસવાયનાએકથી ણિવષયનીપર ાઆપીશકશ.ે 

Principal Approval: -તમામ ઉમેદવારોના આવેદનપ ો ભરાઈનેચકાસણી થઈ ગયા પછ  Approval 

આપવા ુંરહશે. 

Search & Edit : જો કોઈ ઉમેદવારના આવેદનપ મા ં ૂ લ થઈ હોય તેમ મા ૂમ પડતો તેના ઉપર 
લીક કર   તે સંબંિધત ઉમેદવારના ફોમ સીલે ટ કર  તેમા ં ુધારો કર  Approve 

આપવા ુ ંરહશે. 
Payment    :  એનરોલમે ટ ફ ુ ંચલણની ચકાસણી કર  લેવાની રહશ.ે 
Challan     :   શાળાને ભરવાની થતી ુલફ ુ ંચલણ જનરટથશ.ેતેની ચાર નકલની િ ટ કાઢ  ટટ 

બક ઓફ ઈ ડયામા ંરોકડ ફ  ભરવાનીરહશ.ે બકમા ંફ  ભરાયાપછ  ચલણમા ંબક ારા 
 નંબર આપવામા ંઆવ ેતે નંબર Payment    option  સીલે ટ કર  એ ટર કરવાનો 

રહશ.ે તે પછ  આઉટ ટ ડગ અમાઉ ટ 00 સાથે ુ ંચલણની િ ટ કાઢ  શાળાના દ તર 
રાખવી. 

 

 આતમામ યા બાદ  Final Approvalપર લીક કરવાથી શાળાના તમામ 
આવેદનપ ભરવાનીતમામકાયવાહ ૂણથાયછે.  
 
  
 
 


