ુ રાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાંધીનગર
જ

ુ ર -2022)
ખરતા શોધ કસોટ (ફ આ

ધો.-9ની

ૂચનાઓ

આવેદનપ ો ઓનલાઇન ભરવા માટની

આવેદનપત્રો ભરવાનો સમયગાળો :- તા.06-12-2021 થી તા.26-12-2021
ુલ લોગ-ઇન :-



ધોરણ-9 પ્રખરતા શોધ કસોટી(2022)ના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરવા માટે શાળાએ

િવ ાથીર્ઓના ધોરણ-10ના આવેદન પત્રો ભરવા માટે

Index Number અને Passwordનો

ઉપયોગ કરે લ છે તે જ Index Number અને Passwordનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

(મા યિમક શાળાનો નવો Index Number 50.0001 થી 86.9999 સુધીનો હોય છે .)

 ચાલુ વષર્-૨૦૨૧ થી Index Number નુ ં Format 00.000 ના બદલે 00.0000
એમ કરવામાં આવેલ છે .

થી શાળા કક્ષાના નંબર 3

Digit થી વધારીને 4

Digit(Numeric) કરવામાં આવેલ છે .
 તમામ S.S.C.E/H.S.C.E શાળાઓને નવા Index Number ના Format માં શાળા
કક્ષાનો Code 4 Digit નો રહેશે. હયાત ત્રણ Digit ના શાળાના કોડવાળી
શાળાઓએ (.) બાદ આગળ ૦ શ ૂ ય ઉમેરવાનું રહેશે. શાળાઓએ પ્રખરતાના
આવેદનપત્રો ભરવા Login કરવા માટે 00.0000 ના Format માં Index Number
ભરવાનો રહેશે.
બદલાયેલા ઇ ડેક્ષ નંબરના ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે .
જૂનો ઇ ડેક્ષ

નવો ઇ ડેક્ષ

01.001
01.010
01.100

01.0001
01.0010
01.0100

ુ રી-2022)ના આવેદનપત્રો શાળા કક્ષાએથી ફક્ત ઓનલાઇન જ
 પ્રખરતા શોધ કસોટી(ફે આ
ભરવાના રહેશે.

 ઓનલાઇન આવેદનપત્ર ભરવાનો સમયગાળો તા.06-12-2021 થી તા.26-12-2021 સાં
17:00 કલાક

.

ુ ીન
ધ

કરવામાં આ યો છે .

.

 સૌ પ્રથમ ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ ની વેબસાઇટ gseb.org
ઓપન કરવાની રહેશે.

 તેમાં Talent Search Test ના બટન (icon) ઉપર ક્લીક કરવુ ં અથવા prakharata.gseb.org
પર લોગ-ઇન કરવાનુ ં રહેશે.

1

 લોગ ઇન આઇડી(Index Number) અને Password અને નીચે લખેલી ટે ટ (Captcha) એ ટર
કરીને લોગ ઇન કરવાનુ ં રહેશે.
[ન ધ: શાળા

ારા જો Password રીસેટ કરવાનો થાય થાય તો School Registration પર

િક્લક કરી, શાળાના રજી ટડર્ મોબાઈલ એ ટર કરીને Password રીસેટ કરવાનો રહેશે.]

 Student Registration નુ ં ફોમર્ ઓપન થશે

માં જમણી બાજુ આપની શાળાનો કૂલ ઇ ડેક્ષ

નંબર અને ડાબી બાજુએ શાળાનુ ં નામ તેમજ મોબાઈલ નંબર દે ખાશે.

 પર


ાક

પસંદગી :-

સૌ પ્રથમ ઓનલાઈન ફોમર્માં શાળાને

કે દ્ર નજીક પડતું હોય તે કે દ્ર Select કરવાનુ ં

રહેશે. (દરે ક શાળાએ પોતાની શાળાના તમામ િવ ાથીર્ઓ માટે એક જ કે દ્ર ભરવુ.)


એક વખત કે દ્ર પસંદ કયાર્ પછી બાકીના િવ ાથીર્ઓના ફોમર્ માટે આપોઆપ તે કે દ્ર

પસંદ થયેલ ું આવી જશે.

 િવ ાથ ઓ ંુ ર


શન :-

કે દ્ર પસંદ કયાર્ બાદ િવ ાથીર્ની નીચે મુજબની િવગતો ભરવાની રહેશે.

 Student’s General Information:1
2
3
4
5
6
7

Surname
Name
Father’s Name
Medium
Caste
Gender
G.R. No.

મા યિમક શાળાના જી.આર.માં ન ધાયેલ િવગત મુજબ ભરવાના રહેશે.
કાળજી પ ૂવર્ક પેિલંગ ચેક કરી નામ એ ટર કરવા.
મા યમની શાળામાં અ યાસ કરતો હોય તે જ મા યમ સીલેક્ટ કરવુ.ં
ઉમેદવાર
Caste હોય તેની કે ટેગરી પર ક્લીક કરવુ.ં
જી.આર.ની ન ધ મુજબ ઉમેદવારની
Male/ Female હોય તેના ઉપર ક્લીક કરવુ.ં
િવ ાથીર્નો જી.આર. નંબર (ઉદાહરણ: 000063)

 િદ યાંગ િવ ાથીર્ હોય તો Differently Abled? માં Yesમાં ક્લીક કરવાનુ ં રહેશે.
 તમામ િવગતો ભયાર્ બાદ Save બટન પર િક્લક કરવાનુ ં રહેશે.
 િવ ાથીર્ની ફી તેની Caste અને Gender પ્રમાણે ઓટોમેિટક નક્કી થઇ જશે.
 િવ ાથ ના ફ નો દર નીચે

ુ બ છે .
જ

1. જનરલ કેટેગરીના િવ ાથીર્

2. જનરલ કેટેગરીની િવ ાિથર્ની
3. SC િવ ાથીર્/િવ ાિથર્ની

4. ST િવ ાથીર્/િવ ાિથર્ની

5. OBC િવ ાથીર્/િવ ાિથર્ની

6. િદ યાંગ િવ ાથીર્/િવ ાિથર્ની

 ફ ભરવાની

ચકાસી લેવ.ુ ં

.100/- ફી

.80/- ફી

.80/- ફી

.80/- ફી

.80/- ફી

.80/- ફી

યા :-

તમામ િવ ાથીર્ઓની િવગત ભયાર્ બાદ Payment ટે બ પર ક્લીક કરવાથી નીચે મુજબનુ ં
પેજ દે ખાશે. ફી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન બંને રીતે ભરી શકાશે.
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Online payment કરવા માટે


Online payment કરવા માટે નીચે મુજબની પ્રિક્રયા કરવાની રહેશે :-

 ઉપર દશાર્ યા પ્રમાણે Credit Card અને Net Banking વગેરે ારા Online Payment કરી શકાશે.
 આપની અનુકુળ પ િત મુજબ ચુકવણુ કરી શકશો. Payment કરી Payment Receipt વા

પેજ

આવે યાં સુધી રાહ જોવી. પ્રિક્રયા પ ૂણર્ ન થાય યાં સુધી Browser બંધ ન કરવું કે વેબપેજ
Reload ન કરવુ.ં
 આપની ભરવાની થતી રકમ એક કે તેથી વધુ ભાગમાં ભરી શકો છો. ફોમર્ ભરવાની અંિતમ
તારીખની મયાર્દા પ ૂણર્ થતા તમામ રકમ ભરી િવગત ભરી દે વાની રહેશે.
પેમે ટના ચાજ સ નીચે

ુ બ છે .
જ

કુલ રકમના 1.10% + ટે ક્ષ

ડ ટ કાડ

ટલો ટ્રા

Net Banking

ટ્રા

કશ

ટ્રા ઝેક્શન દીઠ .60 (GST સાથે) ચા

ક્શન ચા

લાગશે.

ક્શન દીઠ SBI નેટ બેિ કંગ માટે .5 + ટે ક્ષ તેમજ

અ ય બેંકથી નેટ બેિ કંગ માટે .8 + ટે ક્ષ ચા

લાગશે.

લાગશે.

(SBI Branch Payment)
 ઉપરના તમામ ટ્રા

ક્શન ચાજીર્સ પર (ટે ક્ષ) GST (

 ઉદાહરણ તરીકે જો આપ SBIના Net Banking થી
.5,000/- +

હાલ 18% છે તે) લાગશે.
.5,000/- payment કરો છો. તો

.5/- (Transaction Charge) + .0.90 ( .5/- ના 18%) Tax એમ કુલ

.5,005.90 ( .પાંચ હજાર પાંચ અને નેવ ું પૈસા) ચા

લાગશે.
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 Offline payment કરવા માટે નીચે મુજબની પ્રિક્રયા કરવાની રહેશે : પાછળના પેજ (પેજ-4) પર દશાર્વેલ ઈમેજમાં દશાર્ યા મુજબ SBI Branch Payment પર
િક્લક કરી શાળાનુ ં નામ, મોબાઈલ નં. અને ઈમેઈલની િવગતો ભરી

Pay Now પર િક્લક

કરવાથી Offline Payment કરવા માટે ન ુ ં ચલણ (કે શ મેમો) લીપ જનરે ટ થશે. (કે શ મેમોની
રકમ આપે ચુકવવાની થતી રકમ સાથે ચકાસી લેવી.)
 આ લીપ SBI ( ટે ટ બેંક ઓફ ઇિ ડયા)ની કોઈ પણ બ્રાંચ પરથી ભરી શકાશે.
 SBI ારા ચલણ ભરવાનો ચલણદીઠ .60 (GST સાથે) ચા

ારા લેવામાં આવશે.

 SBI માં એક થી વધુ વાર ચલણ ભરી શકાશે.
 ચલણ જનરે ટ કયાર્ની તારીખના 7 િદવસમાં ભરી દે વાનુ ં રહેશે.
(જો 7 િદવસમાં ચલણ ન ભરી શકાયું હોય તો ફરીથી નવુ ં ચલણ જનરે ટ કરવાનુ ં રહેશે.

Offline payment કરવા માટે
[ન ધ: તમામ િવ ાથીર્ઓનુ ં રજી ટ્રે શન થયા બાદ એક સાથે પેમે ટ કરવુ.]
ં
[ન ધ: પેમે ટ કયાર્ના 3 િદવસ બાદ પેમે ટની િવગત ‘Payment Report’માં ચકાસી લેવી.]

સહ /સં ુ ત િનયામક
.ુ મા. અને ઉ.મા. િશ ણ બોડ
ગાંધીનગર
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