ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગર.
ગજ
અખબારી યાદી
ુ રાત માધ્યમમક અને ઉચ્ચતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ , ગાાંધીનગરની અખબારી
ગજ
યાદી જણાવે છે . આગામી માચડ/એમિલ–૨૦૧૭ માાં લેવાનાર ઉચ્ચતર માધ્યમમક િમાણપત્ર
પરીક્ષા મવજ્ઞાનિવાહ બીજા સેમેસ્ટર તથા ચોથા સેમેસ્ટરમાાં િાયોગગક મવષય સહહત
અગાઉની પરીક્ષામાાં કોઇ મવષય કે મવષયોમાાં ગે રહાજર રહેલ હોય, કે ગે રરીમત (UFM) ની
મિક્ષાના સાંદર્ડમાાં જે તે મવષય/મવષયોની પરીક્ષા આપવાની હોય, તેવા મવદ્યાથીઓની માહહતી
તથા સેમેસ્ટર-૪ માાં મનયમમત અભ્યાસ કરતાાં મવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફીની માહહતી મોકલવા
માટે નો િાળાનો પહરપત્ર તથા મનયત નમ ૂનાના પત્રકો બોર્ડ ની વેબસાઇટ www.gseb.org
ઉપર મ ૂકવામાાં આવેલ છે . તો તેનો અભ્યાસ કરી મનયત ફી તથા જરૂરી મવગતો સાથેની
ફાઈલ તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ ૧૧:૦૦ થી ૧૭:૦૦ કલાક દરમ્યાન જજલ્લા કક્ષાએ બોર્ડ ના
િમતમનધીને રૂબરૂમાાં જમા કરાવવાની રહેિે. જેની મવજ્ઞાન િવાહના આચાયડશ્રીઓએ નોંધ
લેવી.
સ્થળ

:- ગાાંધીનગર.

તારીખ :- ૨૭/૧૨/૨૦૧૬.
સહી/પરીક્ષા સચિવ
ગુજરાત માધ્યમમક અને
ઉચ્િતરમાધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,
ગાાંધીનગર.
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ક્રમાાંક/મઉમિબ/ક/સેમ-૨ અને ૪/પરીક્ષા/માિ-ડ એમિલ-૨૦૧૭/
ગુજરાત માધ્યમમક અને
ઉચ્િતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,
સેક્ટર-૧૦-બી, જુના સચિવાલય પાસે,
ગાાંધીનગર.તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૬.
િમત,
આિાયડશ્રી, (તમામ)
ઉચ્િતર માધ્યમમક િાળા(મવજ્ઞાનિવાહ),
ગુજરાત રાજ્ય.
મવષય :- માિ/
ડ એમિલ-૨૦૧૭ ની ઉ.મા.િ.પરીક્ષા મવજ્ઞાનિવાહ સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ની પરીક્ષા ફી
ભરવા તથા ફીનુ ાં બેંક િલણ અને AB/UFM વાળા મવદ્યાથીઓની માહહતીના પત્રકો ૧,૨ ની
મવગતોની ફાઈલ મોકલવા બાબત.
મહાિય,
ઉપરોક્ત મવષય પરત્વે જણાવવાનુ ાં કે, માિ/
ડ એમિલ-૨૦૧૭ ની ઉ.મા.િ.પરીક્ષા મવજ્ઞાનિવાહ સેમેસ્ટર-૪ ના
મનયમમત તથા સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ના માિ/
ડ એમિલ-૨૦૧૬ અને તે પહેલાના િાયોચગક મવષયો સહહત કોઈ મવષય કે
મવષયોમાાં AB(ગેરહાજર) હોય કે UFM (ગેરરીમતની મિક્ષાના સાંદભમ
ડ ાાં જે-તે મવષયની પરીક્ષા આપવાની હોય તેવા)

તમામ મવદ્યાથીઓની પરીક્ષાની ફી બોર્ડની વેબસાઈટ www.gseb.org ઉપર ઓનલાઈન અથવા S.B.I. બેંકમાાં
મનયત નમ ૂનાના િલણથી તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૬ થી તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭ સુધી ભરી િકાિે. બોર્ડની વેબસાઈટ પર
ઓનલાઈન ફી ભયાડની પહોંિ અથવા S.B.I. દ્વારા ભરે લી ફીનુ ાં બેંક િલણ, તથા નીિે જણાવેલ પત્રકો-૧ અને ૨ તેમજ
આનુષાાંચગક

આધારોની

ફાઈલ

તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૭

ના

રોજ

૧૧-૦૦

થી

૧૭-૦૦

કલાક

સુધીમાાં

જજલ્લા

મિક્ષણામધકારીશ્રીની કિેરીમાાં બોર્ડ િમતમનમધને રૂબરૂ જમા કરાવવાની રહેિે. િાળાએ નીિેની મવગત સાથે િમતમનમધને
જજલ્લા મિક્ષણામધકારીશ્રીની કિેરીએ સાંપ ૂણડ મવગતો ભરે લ પત્રકોની ફાઈલ મનયત કરે લ તારીખે રૂબરૂમાાં અચ ૂક સુિત
કરવાની રહેિે.
1. િાળાનો ફોરવડહર્િંગ પત્ર (િાળાનો INDEX NO. આવશ્યક છે .)
2. પરીક્ષા ફી – ભરવાનુ ાં નમ ૂના મુજબનુ ાં પત્રક (Bank Challan) અથવા ઓનલાઈન ફી ભરે લ તેની અસલ પહોંિ.
(બે નકલ)
3. િાયોચગક મવષય સહહત કોઈ મવદ્યાથી સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ના માિ/
ડ એમિલ-૨૦૧૬ કે અગાઉની માિ/
ડ એમિલ
પરીક્ષામાાં ગેરહાજર કે UFM હોય તેવા મવદ્યાથીની સાંપ ૂણડ માહહતી સેમેસ્ટર-૨ માટે પત્રક-૧, તથા સેમેસ્ટર-૪ માટે

પત્રક-૨ માાં મનયત પત્રકમાાં બે નકલમાાં ભરવાની રહેિ.ે મનયત કરે લ પત્રક-૧,૨ અને બેંક િલણ આ સાથે સામેલ
છે , તે ર્ાઉનલોર્ કરી અને મનયત તારીખ-૧૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ બાંન્ને સેમેસ્ટરની એક જ ફાઈલમાાં જજલ્લા કક્ષાએ
એકસાથે જ પહોંિતા કરવાના રહેિે. AB/UFM વાળા મવદ્યાથીઓના SID CARD તથા માકડિીટની િમાચણત નકલ
ફાઈલમાાં પત્રક-૧, ૨ સાથે અચ ૂક જોર્વાની રહેિે.
ુ ાર સેમેસ્ટર-૩ પછી સેમેસ્ટર-૪ માાં િાળા ફેરબદલી કરી િકાતી નથી. જેથી સેમેસ્ટર-૪ ના રે ગ્યલ
ુ ર
4. મનયમોનસ
મવદ્યાથીઓની ફી ના ચલણ મસવાય કોઈ મવગત મોકલવાની નથી. જેની આચાયડશ્રીએ નોંધ લેવી.
5. માિડ/એમિલ-૨૦૧૬ કે તે અગાઉની સેમેસ્ટર-૨ કે સેમેસ્ટર-૪ ની િાયોચગક પરીક્ષામાાં ગેરહાજર રહેલ
મવદ્યાથીઓની માહહતી પણ ગેરહાજર મવદ્યાથી તરીકે મનયત પત્રકમાાં ભરી િાયોચગક મવષયોના લાગુ પર્તાાં કોર્
અને મવષય દિાડવવાના રહેિે.
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6.

જે મવદ્યાથી તમામ એટલે કે િારે ય સેમેસ્ટરમાાં પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્થત રહેલ હોય અને સેમેસ્ટર-૪ ના અંતે જે મવષય
કે મવષયોમાાં ૧૩૨ ગુણ સૈદ્ાાંમતક પરીક્ષામાાં િાપ્ત કરે લ ન હોય અને જેમની માકડિીટમાાં NI (NEED FOR

IMPROVEMENT) લખેલ હોય તેવા મવદ્યાથીઓએ માત્ર ને માત્ર જુલાઈ પ ૂરક પરીક્ષા-૨૦૧૭માાં ઉપસ્સ્થત થવાનુ ાં
રહેિે. જેની આિાયશ્ર
ડ ીએ નોંધ લેવી.
7. મવદ્યાથીઓની ફીની મવગત નીિે મુજબ રહેિે.
સેમ-૨ અને ૪ના AB/UFM વાળા મવદ્યાથીઓ માટે

સેમ-૪ના મનયમમત મવદ્યાથીઓ માટે
-- તમામ મવષયો માટે

રૂ.૩૦૦/-

-- એક મવષયના

રૂ.૧૧૦/-

-- બે મવષયના

રૂ.૧૭૦/-

-- ત્રણ મવષયના

રૂ.૨૨૦/-

-- ત્રણથી વધુ મવષયના રૂ.૩૦૦/-

8. અગાઉ પરીક્ષા ફી બેંન્ક ડ્રાફ્ટથી(ર્ીર્ી દ્વારા) સ્વીકારાતી હતી, પરાં ત ુ હવે માત્ર ઓનલાઈન અથવા મનયત SBI
બેંકના િલણથી મનયત સમય મયાડદામાાં જ ભરવાની રહેિે. સેમેસ્ટ-૪ ના રે ગ્યુલર મવદ્યાથીઓ તથા સેમેસ્ટર-૨
અને ૪ ના અગાઉની પરીક્ષામાાં AB/UFM વાળા મવદ્યાથીઓની પરીક્ષા ફી એક સાથે એક જ િલણમાાં ભરવાની
રહેિે.
9. બોર્ડની કોઇપણ િકારની આ અંગેની માહહતી અગાઉ મોકલેલ હોય તે માન્ય રહેિે નહહ, પહરપત્રમાાં જણાવ્યા
મુજબની માહહતી મનયત નમ ૂનામાાં જે તે માગ્યા મ ૂજબના આધારો સાથે માહહતી મોકલવાની રહેિે.
10. આ અંગે કોઇપણ િકારની પ ૂછ્પરછ કરવી અમનવાયડ જણાય.તો નીિેના અમધકારીશ્રીઓનો સાંપકડ કરવો.

શ્રી આર.એચ.જુણકીયા (પ.સગચવ) - ૯૦૯૯૦૭૩૨૬૬
શ્રી ર્ી.જી.રોજીવાહર્યા (મ.સગચવ) - ૭૫૭૪૮૨૭૪૦૫
શ્રી એલ.એમ.પટેલ - ૯૯૨૫૭૮૭૭૦૮

સહી/(આર.એચ.જુણકીયા)
પરીક્ષા સચિવ
ગુજરાત માધ્યમમક અને
ઉચ્િત્તર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ,
ગાાંધીનગર.
નકલ રવાના :જજલ્લા મિક્ષણામધકારીશ્રી,
તમામ, ગુજરાત રાજ્ય.
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મવજ્ઞાન િવાહ માચડ / એમિલ - ૨૦૧૭ સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ની પરીક્ષાની ફી ઓનલાઈન ર્રવા
માટે ની અગત્યની સ ૂચનાઓ
1.

મવજ્ઞાન િવાહ માચડ -૨૦૧૭ ના સેમેસ્ટર-૪ ના રે ગ્યુલર મવદ્યાથીઓ તથા સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ના AB/UFM વાળા મવદ્યાથીઓની
પરીક્ષા ફી તા.૨૭/૧૨/૨૦૧૬ થી તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૭ દરમ્યાન ૧૭-૦૦ કલાક સુધીમાાં બોર્ડ ની વેબસાઈટ

www.gseb.org

અથવા S.B.I. માાં મનયત કરે લ બેંક ચલણ મારફત િાળા દ્વારા ઓનલાઈન ર્રી િકાિે. ફી નીચે દિાડ વેલ રીતોથી ર્રી િકાિે
અને તેના Service ચાર્જ જે તે Payment Method અનુસાર રહેિે.
Payment Method
1) Internet Banking
2) Debit

Service Charge
Rs.5 + Service Tax
કુ લ રકમના ૦.૭૫ % (રૂમપયા ૨૦૦૦
સુધીની Transaction રકમ માટે ) અને
૧% (રૂમપયા ૨૦૦૦ થી વધુની રકમ
માટે ) + Service Tax

3) Credit Card


કુ લ રકમના ૧% + Service Tax

ઉપરના કોઈપણ ઓપ્િનનો ઉપયોગ કરવાથી Service Tax ચાર્જ લાગિે.

1) ઉપરની Payment Method માાં Internet Banking ના લીસ્ટમાાં દે ખાતી Bank મારફતે જ ફી સ્વીકારી િકાિે. જો આપની બેન્ક
લીસ્ટમાાં ન હોય તો આપે બેંક ચલણથી S.B.I.માાં ફી ર્રવાની રહેિે.
2) આ પહેલાાં જે ફી ડ્રાફ્ટથી સ્વીકારવામાાં આવતી હતી તે હવે ઓનલાઈન અથવા બેંક ચલણ મારફતે ર્રી િકાિે. જેનો નમ ૂનો
આ સાથે સામેલ છે . પરીક્ષા ફીના પત્રકમાાં દિાડ વેલ દર મુજબ મવદ્યાથી સાંખ્યા મુજબની ફી ર્રવાની રહેિે.
ચલણ બે નકલમાાં િાળાના આચાયડશ્રીના સહી-મસક્કા સાથે મોકલવાની રહેિ.ે
3) કોઇ સાંજોગોમાાં ઓનલાઇન પેમેન્ટનુાં Transaction Pending રહે અને આપના ખાતામાાંથી રકમ બાદ થઈ જાય તો ૨૪ કલાક
બાદ paymentgseb@gmail.com પર ઇ-મેઈલ દ્વારા જાણ કરવાની રહેિે. જેનો જવાબ (Reply) મળતાાં જણાવ્યા મુજબની
કાયડવાહી કરવાની રહેિે.
4) ઓનલાઈન પેમેન્ટ કયાડ ની પહોંચ (Reciept) અચ ૂક પેમેન્ટ સમયે જ કાઢીને ડ્રાફ્ટની જગ્યાએ (બે નકલમાાં) મોકલી આપવાની
રહેિે. જો કોઈ સાંજોગોમાાં Payment Reciept મિન્ટ ન થઈ િકે તો paymentgseb@gmail.com પર ૨૪ કલાક બાદ ઇમેઈલ કરવાનો રહેિ.ે (જેમાાં િાળાનો Index No., િાળાનુાં નામ, રકમ અને Payment Date) દિાડ વવાનુ રહેિે.
5) ઉપરોક્ત ઓનલાઈન ર્રે લ ફીની પહોંચ અથવા S.B.I. માાં બેંક ચલણ દ્વારા ર્રે લ ફી નુાં ચલણ તથા સેમેસ્ટર-૨ અને ૪ ના
અગાઉના વષડમાાં AB કે UFM રહેલા મવદ્યાથીઓની મવગતો પત્રકો-૧ અને ૨ જરૂરી આધારો સાથે ફાઈલ તૈયાર કરી બોર્ડ
િમતમનધીને તા.૧૧/૦૧/૨૦૧૭ ના રોજ જજલ્લા કક્ષાએ ગબનચ ૂક રૂબરૂમાાં સુિત કરવાની રહેિે.

સહી/પરીક્ષા સગચવ
ગુજરાત માધ્યમમક અને
ઉચ્ચત્તર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ ,
ગાાંધીનગર.
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GUJARAT SECONDARY & HIGHER SECONDARY EDUCATIONAL BOARD, GANDHINAGAR
SBI Challaan for HSC Science Stream March-2017 Examination

Student Examination FEE
Bank Challan
School Index: …….. School Name: ………………………………………………Ph. No:……………………….
Name of Principal: …………………………………………
Sr
No.

1
2
3
4
5

Student Type

Number of
Student in
Semester-iv
(a)

Regular
Repeater (1 Subject)
Repeater (2 Subject)
Repeater (3 Subject)
Repeater (More than
3 Subject)
Total Fees (F1)
Rs.

Number of
Student in
Semester-II
(b)
------------

Mobile No: …………………………………
Total
Student of
Sem- iv+II
c=(a+b)

Fee per
Student
(d)
300
110
170
220
300

Total
Student
Exam Fee
(c*d)

Note: Only “Absent” and “UFM” of the semester( iv and II) Student Can be Considered as
Repeater Student

To be Deposited in STATE BANK OF INDIA
Board A/C No: 32486808948

Pan No: AAALS0329Q

FOR BANK USE ONLY (STAMP AND SEAL)
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Branch Name:

Date:

ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્િતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, ગાાંધીનગર.
માિ-ડ ૨૦૧૭ પરીક્ષા (સેમેસ્ટર-II)
પત્રક :- ૧
િાળા ક્રમાાંક નાંબર:

- _______________

િાળાનો ફોન નાં:- …………………………………

િાળાન ાંુ નામ: - ________________________________________________________
િાળાન ાંુ સરનામ:ાંુ આચાયડન ાંુ નામ:આચાયડનો મોબાઈલ નાં.:- ……………………………………..
SEM:-II ની પરીક્ષામાાં અગાઉના ગે રહાજર અને UFM (ગે રરીમત) વાળા મવદ્યાથીઓ
નોંધ:- નીચેના ઉમેદવારના SID કાર્ડ તથા માકડ િીટની િમાગણત નકલ આ સાથે મકુ વી.
ક્રમ

SID.NO

મવદ્યાથીન ાંુ નામ

જે મવષયમાાં AB,UFM

અગાઉની પરીક્ષાન ાંુ

હોય તે મવષય/કોર્

વષડ-માસ

નાંબર

કે જેમાાં AB/UFM
હોય

AB

તારીખ:D:\Suraj\Akhbar-Yadi\Akhbar-17 New\Akhbaryadi.docx

UFM

AB

UFM

આચાયડની સહી/મસક્કો.

ગુજરાત માધ્યમમક અને ઉચ્િતર માધ્યમમક મિક્ષણ બોર્ડ, ગાાંધીનગર.
માિડ-૨૦૧૭ પરીક્ષા (સેમેસ્ટર-IV)
પત્રક :- ૨
િાળા ક્રમાાંક નાંબર:

- _______________

િાળાનો ફોન નાં:- …………………………………

િાળાન ાંુ નામ: - ________________________________________________________
િાળાન ાંુ સરનામ:ાંુ આચાયડન ાંુ નામ:આચાયડનો મોબાઈલ નાં.:- ……………………………………..

SEM:-IV ની પરીક્ષામાાં અગાઉના ગે રહાજર અને UFM (ગે રરીમત) વાળા મવદ્યાથીઓની યાદી.
નોંધ:- નીચેના ઉમેદવારના SID કાર્ડ તથા માકડ િીટની િમાગણત નકલ આ સાથે મકુ વી.
ક્રમ

SID.NO

મવદ્યાથીન ાંુ નામ

જે મવષયમાાં AB,UFM

અગાઉની પરીક્ષાન ાંુ

હોય તે મવષય/કોર્

વષડ-માસ

નાંબર

કે જેમાાં AB/UFM
હોય

AB

તારીખ:-
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UFM

AB

UFM

આચાયડની સહી/મસક્કો.

