ખાસ ન ધ
ગુજરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ ખાતે ન ધાયેલ S.S.C.E ની શાળાઓના ન ધાયેલ
Index Number ની િજ લાવાર સંખ્યા 1000 થી વધુ થઇ જવાથી School Registration ની Online System માં ફેરફાર
કરવો અિનવાયર્ થયેલ 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 .

a) 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 ઉમેરવાનુ ં રહેશે. શાળાઓએ બોડર્ ની
તમામ Application

વી કે School Registration, School Registration Mobile App For Photograph, Teacher

Registration, Online Student Exam Registration વગેરેમાં Login કરવા માટે 00.0000 ના Format માં Index Number
ભરવાનો રહેશે.
b) ચાલુ વષેર્ શાળા રજી ટ્રેશન, િશક્ષક રજી ટ્રેશન તથા ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ના આવેદનપત્રો ભરતા સમયે
પણ 4 Digit નો Index Number ભરવાનો રહેશે. શાળાના ઇ ડેક્ષ નંબર દા.ત. 07.202 ના બદલે 07.0202 થયેલછે .
માં 07 એ િજ લાનો કોડ છે .

યારે .0202 એ તે િજ લાની શાળાનો ક્રમ છે .

બદલાયેલા ઇ ડેક્ષ નંબરના ઉદાહરણ નીચે મુજબ છે .
ૂનો ઇ ડ

નવો ઇ ડ

01.001
01.010
01.100

01.0001
01.0010
01.0100

(Frequently Asked Questions For School Registration)
1. શાળાના ઇ ડેક્ષ નંબર ચાર ડીજીટમાં ફેરફાર કરે લ હોઈ તમામ શાળાઓને નવા ન ધણીના
પ્રમાણપત્રો બોડર્ તરફથી આપવામાં આવનાર છે . આપની શાળાના ઇ ડેક્ષ નંબર અને પાસવડર્
મારફતે શાળા રજી ટ્રેશનની વેબસાઈટ schoolreg.gseb.org પર Login કયાર્ બાદ “Click here to
Download School Registration Certificate(Draft)” લીંક પરથી ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકશો.
ડાઉનલોડ

કરે લ

Certificate

માં

દશાર્ વેલ

માિહતીમાં

જો

કોઈ

િવસંગતતા

હોય

તો

gsebhelp@gmail.com પર ઈ-મેઈલ મારફતે Certificate નો નમુનો, સુધારાની િવગત શાળાના
લેટરહેડ પર શાળાના સંચાલક ીના સહી/િસક્કા અને જ રી આધાર સાથે મોકલી આપવાના રહેશે.
થી સાચી માિહતી વા
2. શાળાની

Certificate આપી શકાય.

િવગતોમાં કેટલીક

િવગતોનો

સુધારો

ફકત

બોડર્

કક્ષાએથી

કરવાની

જોગવાઇ

છે (દા.ત.શાળાનુ ં નામ/શાળાનુ ં સરનામુ/ટ્ર
ં
ટની િવગત). ઉકત િવગતોમાં સુધારો હોય તો
gsebhelp@gmail.com પર ઈ-મેઈલ મારફતે ફેરફારના સુધારાના જ રી આધાર અને સુધારાની
િવગત શાળાના લેટરહેડ પર શાળાના સંચાલક ીના સહી/િસક્કા સાથે મોકલી આપવાના રહેશે.
3. આચાયર્ ીની િવગત, આચાયર્ ીનો મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ આઈ.ડી શાળા કક્ષાએથી જ સુધારો
કરવાની જોગવાઇ છે , આપની શાળાના ઇ ડેક્ષ નંબર અને પાસવડર્ મારફતે શાળા રજી ટ્રે શનની
વેબસાઈટ schoolreg.gseb.org પર Login કયાર્ બાદ શાળા કક્ષાએ થી જ સુધારો કરી શકાશે.
આચાયર્ ીની િવગત, આચાયર્ ીનો મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ આઈ.ડી િવગતો બદલવાની થતી
હોય અને Login કરવા માટે શાળાનો પાસવડર્ શાળા પાસે ઉપલ ધ ન હોય તેવા િક સામાં
આચાયર્ ીનો મોબાઈલ નંબર, ઈ-મેઈલ આઈ.ડીની િવગતમાં સુધારો કરવા માટે ની રજૂઆત
શાળાના લેટરહેડ પર શાળાના સંચાલક ીના સહી / િસક્કા સાથે gsebhelp@gmail.com પર ઈમેઈલ મારફતે મોકલી આપવાનુ ં રહેશે.
4. અગાઉના વષર્માં ધો-૧૦/ધો.૧૨ ના િવ ાથીર્ના Passing Certificate માં જો શાળાના નામની
િવગતમાં કોઈ િવસંગતતા(ભ ૂલ) છપાયેલ હોય તો ચાલુ વષેર્ પુન: ભ ૂલ ન થાય તે માટે નીચે
દશાર્ વેલ Email‐ID મંજૂરીના કાગળના આધારો સાથે િવગત શાળાના લેટરહેડ પર શાળાના
સંચાલક ીના સહી / િસક્કા સાથે મોકલી આપવાની રહેશે.

ફકત ઉપરોકત બાબતો માટની ર ૂઆતો માટ ંુ Email ID: gsebhelp@gmail.com

