SSC જુલાઇ પ ૂરક - 2022

ક્રમાાંક:મઉમશબ/માધ્યમમક/પરીક્ષા/પ ૂરક/2022/116

ુ ચકાસણી/દફતર ચકાસણી/નામ સધ
ુ ારણા
ગણ

ગ.ુ મા અને ઉ.મા મશક્ષણ બોર્ડ ,
સેકટર-10/બી, સચચવાલય પાસે,
ગાાંધીનગર.
તા:-06/08/2022

પ્રમત,
આચાયડશ્રી,
નોંધાયેલ માધ્યમમક શાળા,
ુ રાત રાજ્ય.
તમામ, ગજ
ુ ચકાસણી / દફતર ચકાસણી /
મવષય:- ધો.10 જુલાઇ પ ૂરક-2022ની પરીક્ષાની ગણ
ુ ારણા બાબત
નામ સધ
શ્રીમાન,
જયભારત

ઉપરોક્ત

મવષય

પરત્વે

જણાવવાન ાંુ કે,

જુલાઇ

પ ૂરક-2022માાં

ધો.10

એસ.એસ.સી. પરીક્ષાના એક અથવા બે મવષયમાાં ઉપસ્થથત ઉમેદવારોની પરીક્ષાન ાંુ પરરણામ તા:06/08/2022ના રોજ ઓનલાઇન જાહેર કરવામાાં આવેલ છે . પરરણામ બાદ પરીક્ષા આપનાર
ુ ચકાસણી / દફતર ચકાસણી અને નામ સધ
ુ ારાની કાયડવાહી કરવા નીચે
ઉમેદવારો માટે ગણ
ુ બની સ ૂચનાઓ પરરપમિત કરવામાાં આવે છે . જેને ધ્યાને લઇ સમયમયાડદામાાં કાયડવાહી કરવા
મજ
જણાવવામાાં આવે છે .
ુ ચકાસણી બાબત :ગણ
ધો.10 જુલાઇ પ ૂરક - 2022ના એક – બે મવષયમાાં ઉપસ્થથત ઉમેદવારોન ાંુ ઓનલાઇન
પરરણામ તા:-06/08/2022ના રોજ જાહેર થયેલ છે . પરરણામ બાદ તા:-08/08/2022 થી તા:ુ ી બોર્ડ ની વેબસાઇટ www.gseb.org પર ઓનલાઇન ગણ
ુ ચકાસણીન ાંુ આવેદન
17/08/2022 સધ
ભરી શકાશે. આ માટે ઑફલાઇન / રજી. પોથટ કે રૂબરૂ અરજી થવીકારવામાાં આવશે નહીં.
ુ ચકાસણીની જરૂરી ફી એક મવષય દીઠ 100/- રૂ. લેખે ઓનલાઇન પેમેન્ટ માધ્યમે કરવાની છે .
ગણ
અરજી કરવા બાબતે મવગતવાર સ ૂચનાઓ બોર્ડ ની વેબસાઇટ પર મ ૂકેલ છે .
દફતર ચકાસણી બાબત :ધો.10 જુલાઇ પ ૂરક – 2022ના પરરણામ બાદ દફતર ચકાસણીની કાયડવાહી જેમાાં કે
ુ પિકમાાં
ઉમેદવારને આપેલા (બોર્ડ દ્વારા લેવામાાં આવતી પરીક્ષાના એક-બે મવષયોમાાંથી જ) ગણ
ુ મવષયમાાં અનપ
ુ સ્થથત (Absent) નોંધવામાાં આવ્યો હોય તે અથવા ઉત્તરવહી પર ખોટો
કોઇ અમક
ુ મવષયમાાં અન્ય ઉમેદવારના બેઠક નાંબરથી પરીક્ષા આપેલ છે
બેઠક ક્રમાાંક લખ્યો છે કે અમક
તેવા રકથસામાાં ઉમેદવાર દ્વારા જે શાળામાાંથી આવેદનપિ ભરે લ હોય તે શાળામાાંથી આ સાથે
બીર્ેલ પરરમશષ્ટ – 9 માાં દરખાથત કરવાની રહેશે અને તેમાાં માાંગેલ તમામ આધારોન ાંુ બીર્ાણ કરી
ુ ી બોર્ડ ની માધ્યમમક શાખામાાં “મદદનીશ સચચવ“
તા:-08/08/2022 થી તા:-17/08/2022 સધ
ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર (દફતર
માધ્યમમક શાખા, ગજ
દરખાથત) એમ લખીને રૂબરૂ કે રજજથટર્ડ ટપાલ દ્વારા મળી જાય તે રીતે મોકલવાની છે .

સમયમયાડદા બાદ આવેલ દરખાથતોને ધ્યાને લેવામાાં આવશે નહીં. દફતર ચકાસણીની દરખાથતો
માટે બોર્ડ દ્વારા કોઇ ફી મનધાડ રરત કરવામાાં આવેલ નથી.
ુ ારા બાબત :નામ સધ
ુ પિક / પ્રમાણપિમાાં નામ કે
ધો.10 જુલાઇ પ ૂરક – 2022માાં ઉપસ્થથત ઉમેદવારના ગણ
ુ જણાય તો શાળા માધ્યમે ચબર્ેલ પરરમશષ્ટ-4, 4-અ અને 4-બમાાં શાળાના
જન્મતારીખમાાં ભલ
લેટરહેર્ સાથે દરખાથત કરવાની રહેશે. જેની સાથે માધ્યમમક શાળાના જનરલ રજીથટરની
ુ પિકમાાં જો સાચ ાંુ નામ હોય તો તેની પ્રમાચણત નકલ, શાળા
પ્રમાચણત નકલ, અગાઉના ગણ
ુ પિક / પ્રમાણપિ સાથે બોર્ડ ની માધ્યમમક
છોર્યાના પ્રમાણપિની પ્રમાચણત નકલ, અસલ ગણ
શાખાના “મદદનીશ સચચવ” માધ્યમમક મવભાગ, એ.બી.સી. શાખામાાં મળી રહે તે રીતે રૂબરૂ કે
રજજથટર્ડ ટપાલ દ્વારા મોકલી આપવાન ાંુ રહેશે. (આ દરખાથત મેઇલ માધ્યમે થવીકારવામાાં આવશે
નહીં.)
ુ ારો થઇ શકશે નહીં. જુલાઇ
પ ૂરતા દથતાવેજો ન હોવાના કારણે નામ કે જન્મતારીખનો સધ
ુ ી કોઇ સધ
ુ ારા ફી બોર્ડ
પ ૂરક – 2022 પરીક્ષાના ઓનલાઇન પરરણામની તારીખથી િણ મરહના સધ
દ્વારા લેવામાાં આવતી નથી.
(ર્ૉ. બી.એ.ચૌધરી)
નાયબ મનયામક પરીક્ષા
(માધ્યમમક)
ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર
ગજ
માધ્યમમક મશક્ષણ બોર્ડ ,
ગાાંધીનગર
ચબર્ાણ:1. દફતર ચકાસણી પરરમશષ્ટ – 9
ુ ારા પરરમશષ્ટ-4, 4-અ અને 4-બ
2. નામ / અટક / જન્મતારીખ સધ
સમવનય નકલ રવાના જાણ સારાં ુ :1. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, ગ.ુ મા. અને ઉ.મા. મશ. બોર્ડ , ગાાંધીનગર
2. માનનીય સચચવશ્રી, ગ.ુ મા. અને ઉ.મા. મશ. બોર્ડ , ગાાંધીનગર
3. માનનીય મનયામકશ્રી (પરીક્ષા), ગ.ુ મા. અને ઉ.મા. મશ. બોર્ડ , ગાાંધીનગર
ુ રાત રાજ્ય, તાબાની માધ્યમમક શાળાના આચાયડશ્રીઓને
4. જજલ્લામશક્ષણામધકારીશ્રી, તમામ ગજ
જાણ તથા અમલ કરવા સારાં ુ

RM-4

uld,

au

aiselua/gaus 20.

vluniuauuaNaai/gavasai n2s/u/

8lE,
PAURd UÀ sueUj 3, ýH/aisanR-gAuS ...

(1)

6AuRiH: (idDaiarg)

(2)

G6Riaduj:

..4laui d6s-ina....

*

(3)
H25/u4/tUUHAu/dl{l/lAM4Hi.

(4)

(5)

6EURIYUR SRUI UH:
-47(3)HPH3N AnAl S3.50A(1au ZUUYIMAAd
o
()

****'*

dlRl:.....

1.31./A.L. iGR:.....

si4/.al.j A:,

*********

*******

(4)
dll...

*°******°°****°°****°*

3A1

.

..StUga HR$d
31i2:...
ll:..

....... l

AEA . . .

(1)
(2)

US2-guàsau-ì dudidDiiae dd Miasaa.

(3)
(4)
1.

6NEejaaaUAIgua

2.

3.
4.

(uRAe-8)

100

5.

y-47(3) YU VR ALld l3.501-(+uYUU4uA) (4a-i4i.

6.

.

1 0 u 2 a 2ee2-l4Huletd sèel ANa 1sa.

7.

aeuasa-igl AaaduaaHs®.
8.

3

¢aud aa.)

yRQI2-4

is:
.. UAsl d1

(1)
. . 20..

()

. . .

el sH S3g.

dauzuaAaA (idwi):....

u U .10l-u12aRPrE2ui&.
()

d-lsdu»issni ziåpi .

(4)

lluleu2uùe3.ui.
(5)

4llUAHUU>Al dl.

.S.

..

Name in Full

Conduct
Date of

Birth

Birth
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Progress
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Place of

Cast With

Annexure 4-B

D.C. No.

Admission

School
Attended

Std. from

Date of

Last

Education officer,

Dist.

Signature of the District

Date.

Date.

Admitted

Standard
Class

with Rubber Stamp

Signature of the Principal

I certity that I have verified the Surname, Father's name and Birh date from School General Register.

Year & Month of Passing:,

Exam Seat No..

No.

G.R.

(Huisis t s

RI2-4 -4
i-2007 u wu ine-51 usl 51-)

પરિશિષ્ટ-9
“ગે િહાિજિ” દિાા વેલ અને તેવા કેસોમાાં દફતિ ચકાસણી માટે કિવાની અિજીનો નમ ૂનો
(સમયમયાા દામાાં મોકલેલી દફતિ ચકાસણીની અિજીઓ ફી ભિવાની િહેતી નથી.)
પ્રશત,

દિખાથત નાંબિ

પિીક્ષા સચચવશ્રી,
ુ િાત માધ્યશમક અને ઉચ્ચતિ માધ્યશમક શિક્ષણ બોર્ા ,
ગજ
માધ્યશમક પિીક્ષા શવભાગ,
સેકટિ-10/બી, સચચવાલય પાસે,
ગાાંધીનગિ.

શવષય:- જુલાઇ પ ૂિક-2022ની પિીક્ષામાાં માધ્યશમક િાળાાંત પ્રમાણપત્ર પિીક્ષા દફતિની ચકાસણી બાબત
શ્રીમાન,
સશવનય હુાં જુલાઇ પ ૂિક-2022ની ધો.10 એસ.એસ.સી.ની માધ્યશમક િાળાાંત પ્રમાણપત્ર પિીક્ષા માટે દફતિ
ચકાસણી માટે અિજી કરાં ુ છાં, જેની શવગતો નીચે પ્રમાણે છે .

1. જે શવષયમાાં દફતિ ચકાસણી કિાવવી હોય તે શવષયન ાંુ નામ ....................................................................
2. કઇ ભાષામાાં આ શવષયના પેપિમાાં જવાબ આપ્યા છે .

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

ુ પત્રકમાાં આ શવષયની શ ાંુ સ્થથશત દિાાવી છે ?
3. ગણ

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

4. પિીક્ષાન ાંુ કેન્દ્ર અને બેઠક નાંબિ

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

5. જો ઉમેદવાિે જવાબવહી ઉપિ ખોટો બેઠક નાંબિ લખ્યો હોય
ુ ાવા
તો જવાબવહી ઉપિ જે બેઠક નાંબિ લખ્યો હોય તે પિ
સરહત જણાવિો.

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

6. ઉમેદવાિન ાંુ સાંપ ૂણા નામ (અટક સાથે)

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

7. ઉમેદવાિન ાંુ સિનામ ાંુ

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

8. જે શવષયમાાં દફતિ ચકાસણી માટે અિજી કિી હોય તે શવષયના
ગમે તે સવાલના જવાબ દિાાવત ાંુ આખ ાંુ પાન ભિીને તેના નમ ૂના
દાખલા હથતાક્ષિ તે નીચે તેમની તથા આચાયાશ્રીની સહી
સરહતના સામેલ કિવા.

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

ુ પત્રકની નકલ તેમજ ફી િસીદની
9. અિજી સાથે ઉમેદવાિની ગણ
ઝેિોક્ષ નકલ અચ ૂક મોકલવી.
ઇતિ નોંધ :

................................................................
.................................................................
આપનો શવશ્વાસ,ુ
ઉમેદવાિની સહી

સશવનય િવાના , મેં. આચાયાશ્રી માિફત

ક્રમાાંક : ..........................
તાિીખ : …………………………

િાળાનો ઇન્દ્ર્ક્ષ
ે નાંબિ : - ......................

: ...................................

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

તાિીખ : ...................................

િાળાના વર્ાની સહી / શસક્કો

થથળ

