(આ પત્રક ફતત અંગ્રેજીમાું જ ભરવ)ુંુ

પત્રક – “ડ”

શાળાન ુંુ નામ અને સરનામ.ુંુ ................................

ુ ાન ુંુ પત્રક) (વિષય સધ
ુ ારા માટે)
(નમન

........................................................................

ઉચ્ચતર માધ્યવમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા,

મોબાઈલ નું : .................................................
શાળાનો ઈન્ડેક્ષ નુંબર ...................................

માચચ - ૨૦૨૨

પ્રિાહ : સામાન્ય

સામાન્ય પ્રિાહમાું બેઠક નુંબરોની
ુ ારો કરાિિા માટેન ુંુ પત્રક
યાદીમાું વિષય સધ

કેન્રન ુંુ નામ અને કોડ નુંબર
........................................................................

ક્રમ

ઉમેદિારનો
બેઠક નુંબર

S.I.D. નુંબર

પરીક્ષાર્થીન ુંુ નામ

..
હોલટીકીટમાું દશાચ િેલ જૂની

ુ બ
શાળાના રે કોડચ મજ

પદરક્થર્થવતની વિગત

ુ ારો
વિષય સધ

૧
૨.
૩.
૪.
૫.
ુ ારા પત્રકમાું શાળાના આચાયચશ્રીએ સહી-વસક્કા કરિાના રહેશે. (૨) પરીક્ષાર્થીઓના વિષયમાું સધ
ુ ારો કરાિિાનો હોય તો સધ
ુ ારો કરાિિાની વિગતના
ખાસ નોંધ : (૧) સધ
ુ ારા માટે ઓનલાઈન આિેદનપત્રની શાળાપ્રત અને હોલટીકીટની ઝેરોક્ષ નકલ
કોલમમાું પરીક્ષાર્થીન ુંુ પ ૂરે પ ૂરું ુ નામ અને S.I.D. NO. દશાચ િિો. (૩) જે તે સધ
ુ ારામાું ઉમેદિારને અગાઉ મક્ુ તત મેળિેલી હોય તો હોલટીકીટની ઝેરોક્ષ અને અગાઉના િષચના ગણ
ુ પત્રકની
અિશ્ય લાિિાની રહેશે. (૪) જે તે વિષયના સધ
નકલ લાિિાની રહેશે. (ફતત રીપીટર ઉમેદિાર માટે) (૬) પ્રિેશપત્ર (હોલટીકીટ) વિતરણના દદન-૦૫ (પાુંચ)માું શાળાના અવધકૃત કમચચારી મારફત રૂબરૂમાું
ુ ારા આપિાના રહેશે.
સધ

તારીખ : ..................................

આચાયચશ્રીની સહી અને વસક્કો
મોબાઇલ નુંબર - ........................................................

શાળાન ુંુ નામ અને સરનામ.ુંુ ................................

પત્રક – “ડ-૧”

(આ પત્રક ફતત અંગ્રેજીમાું જ ભરવ)ુંુ

ુ ારો)
(નમ ૂનાનુું પત્રક) (નામ-અટક િગે રેનો સધ
ઉચ્ચતર માધ્યવમક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા,
માચચ - ૨૦૨૨
ુ ારો કરાિિા માટેન ુંુ પત્રક
યાદીમાું નામ-અટક સધ

ઉમેદિારનો
બેઠક નુંબર

S.I.D.
નુંબર

પરીક્ષાર્થીન ુંુ નામ

મોબાઈલ નું : ................................................
શાળાનો ઇન્ડેક્ષ નુંબર ...................................
પ્રિાહ : સામાન્ય

સામાન્ય પ્રિાહમાું બેઠક નુંબરોની

ક્રમ

........................................................................

કેન્રન ુંુ નામ અને કોડ નુંબર
.......................................................................

હોલટીકીટમાું દશાચ િેલ પરીક્ષાર્થીના

ુ બ નામનો
શાળાના રે કોડચ મજ

નામની જૂની પદરક્થર્થવતની વિગત

ુ ારો
સધ

૧
૨.
૩.
૪.
૫.
ુ ારા પત્રકમાું શાળાના આચાયચશ્રીએ સહી-વસક્કા કરિાના રહેશે. (૨) પરીક્ષાર્થીઓના નામ-અટકમાું સધ
ુ ારો કરાિિાનો હોય તો સધ
ુ ારો કરાિિાની
ખાસ નોંધ : (૧) સધ
ુ ારા માટે ઓનલાઈન આિેદનપત્રની
વિગતના કોલમમાું પરીક્ષાર્થીન ુંુ પ ૂરે પ ૂરું ુ નામ અને S.I.D. નુંબર દશાચિિો. (૩) શાળાના જી.આર.ની. નકલ. (૪) જે તે સધ
ુ ારા માટે શાળાના જેટલા ઉમેદિારોના નામમાું ક્ષવત હોય તેની
શાળાપ્રત અને હોલટીકીટની ઝેરોક્ષ નકલ અિશ્ય લાિિાની રહેશે. (૫) પરીક્ષાર્થીના નામ સધ
હોલટીકીટના વિતરણના ૦૫ (પાુંચ) દદિસમાું શાળાના લેટરપેડ ઉપર ફોરિડીંગ લેટર સદહત જમા કરાિિાની રહેશે. (૬) હોલટીકીટ વિતરણ બાદ ૦૫ (પાુંચ)
દદિસમાું ફેરફાર અત્રે મળે તે જ માન્ય રહેશે. જેની ખાસ નોંધ લેિી.
આચાયચશ્રીની સહી અને વસક્કો
તારીખ : ..................................

મોબાઇલ નુંબર - ....................................................

