
ક્રમાકં  :મઉમશબ/ ઉમાપ/ ૨૬૨૩૬ 

�જુરાત માઘ્ યિમક અને  

ઉચ્ ચતર માઘ્ યિમક િશક્ષણ બોડર્,  

સેકટર-૧૦/ બી ,�ુના સ�ચવાલય પાસે, 

ગાઘંીનગર.   તા.૧૬/ ૧/ ૨૦૧૪.  

પ્રિત,   

આચાયર્શ્રી 

ઉ.મા.શાળાઓ ( તમામ)  

�જુરાત રા�ય.    

 
િવષય –  ઉ.મા.પ્ર. પર�ક્ષા સા.પ્રવાહ, ઉ.�િુનયાદ� પ્રવાહ તથા વ્યયસાયલક્ષી 

પ્રવાહના  ON- LINE આવેદનપત્રની િવગતો એકત્રીત કર� મોકલવા 

બાબત... 

સદંભર્  ૧) અત્રેની કચેર�નો તા. ૩/ ૧૨/ ૨૦૧૩ નો પત્ર.  

 ૨) અત્રેની કચેર�નો તા. ૭/ ૧૨/ ૨૦૧૩ નો પત્ર.   
 
 જય ભારત સહ ઉપરોક્ત િવષય અને સદંભર્ અન્વયે જણાવવા�ુ ંક� ચા� ુસાલ ે

સામાન્ય પ્રવાહમા ં તથા ખાનગી ઉમેદવારોની પર�ક્ષાના આવેદન પત્રો ON- LINE  

ભરવામા ં આવેલા છે. આ આવેદન પત્રો ભરવામા ં આપની કક્ષાએથી જ�ર� તક�દાર� 

રાખી ભરાયેલ હશે આમ છતા અત્રે મળેલ ખાનગી  ઉમેદવારોની ફાઈલોની ચકાસણી 

કરતા ં િવષય �ૂથ, િવષય ��ુક્ત, S.S.C ના બેઠક નબંર તથા વષર્ �ગેની �લુો 

િવકલાગં તમેજ અન્ય રા�યના સમકક્ષતાના પ્રમાણપત્રોમા ં�લુો જણાય છે.  

 આ પ્રકારની �લુોના પર�ણામે પર�ક્ષાથ�ઓની પ્રવેિશકામા ં �લુો આવે છે. 

અને તેની �ધુારણામા ં છેલ્લી ધડ�એ પર�ક્ષાથ�/ શાળા અને કચેર�ને હ�રાનગિતનો  

ભોગ બન�ુ ંપડ� છે. આ�ુ ંન બનવા પામે તે માટ� અગાઉના અ�ભુવોને ધ્યાને રાખી 

સદંભર્-૧ તા.૦૩/ ૧૨/ ૨૦૧૩ નો પત્રમા ં િવગતવાર ફાઈલ તયૈાર કરવા �ચુના 

આપવામા ંઆવેલ હતી. જો ક� આમા મગેંલ ર�ગ્�લુર િવદ્યાથ�ની મા�હતીની જ�ર 

નથી, તેથી હવે પછ� નીચે દશાર્વેલ મા�હતીની ફાઈલ તા.-૨૨/ ૦૧/ ૨૦૧૪ ના રોજ 

�જલ્લાિશક્ષણાિધકાર�શ્રી કચેર� એ જમા કરવા જણાવવામા ંઆવે છે.  



 
૧)  શાળા દ્વારા બ�કમા ં જમા કરાવેલ તમામ િવદ્યાથ�ની ફ� �ગેના તમામ 

ચલણની બે ( ૨ ) નકલ.  

૨)  હ�ન્ડ�ક�પ (શાર��રક અપગં) િવદ્યાથ�ઓ માટ� શાર��રક અપગંતા �ગે�ુ ં

અિધ�ૃત ડૉક્ટર�ુ ંપ્રમાણપત્ર ની નકલ.  

૩)  ર�પીટર ઉમેદવારોના �કસ્સામા ંબોડર્ની છેલ્લી પર�ક્ષાના �ણુપત્રકની નકલ.  

૪)  અન્ય રા�યના ઉમદેવારો �ગે સમકક્ષતાના પ્રમાણપત્રની નકલ.   

 
 ઉપર જણાવલે મા�હતી અ�કુ જમા કરાવવાની રહશે આ મા�હતી જમા 

કરાવવામા ં �કુ થશ ે તો પ્રવેિશકામા ં � �લુો આવશે તનેી જવાબદાર� શાળાના  

આચાયર્શ્રી ની રહશે �ની ન�ધ લેવી.  

 
 

        સહ�/ -  

 પર�ક્ષા સ�ચવ 

�જુરાત માધ્યિમક અને  

ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ બોડર્ 

ગાધંીનગર.  

નકલ રવાનાઃ-  

તમામ �જલ્ લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીઓ તરફ  

�ણ તેમજ તાબા હ�ઠળની શાળાઓને �ણ કરવા સા�.  

 

 


