
અર� ઓનલાઇન કઇ ર�તે  ભર�ુ ંતે �ગેની �ચુના 

[ઑનલાઇન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ: ૧૫/૦૭/૨૦૨૩] 

 

 અર� પત્રક ઓનલાઇન ભરવાની પધ્ધિતને �ખુ્ય ત્રણ ભાગમા ંવહ�ચવામા ંઆવી છે. 

 

1) Registration (ર�સ્ટ્ર�શન) &  Login 

2) Payment 

3) Application (અર�પત્રક) 
 

૧) ર�સ્ટ્ર�શન અને લોગીન (Registration &  Login) 

 

 સૌ પ્રથમ અરજદાર દ્વારા બોડર્ની વેબસાઇટ www.gseb.org  આપેલ New Class Application ના 

ફોલ્ડર પર Click કરવા�ુ ં રહ�શે �થી www.nca.gseb.org વેબસાઇટ �લુશે. ત્યાર બાદ 

ર�સ્ટ્ર�શન પેજ ઓપન થશે. નીચે જણાવ્યા �જુબ….. 

 

http://www.nca.gseb.org/


 ર�સ્ટ્ર�શન પેજમા ંજણાવ્યા �જુબ તમામ મા�હતી ફર�યાત ભરવાની રહ�શે. અને ર�સ્ટ્ર�શનમા ં

દશાર્વ્યા �જુબ વગર્ની સખં્યા �જુબ પછ�ના સ્ટ�પમા ંPayment  કરવા�ુ ંથશે. �ની ખાસ ન�ધ 

અરજદાર� લેવાની રહ�શે. 

 ર�સ્ટ્ર�શન કયાર્ બાદ � E-mail  આપશ્રી દ્વારા આપવમા ંઆવેલ છે. �ના પર User name & 

Password બોડર્ દ્વારા એક કલાકની �દર મોકલવામા ંઆવશે.  

( ન�ધ:- અરજદાર દ્વારા પોતાના Mail box �ુ ં“ Inbox ” તેમજ “spam box” ચેક કર�ુ ં) 

  

  

 

 

 

 

 Loging Page 

 



૨) Payment  

 ત્યારબાદ ર�સ્ટ્ર�શન પેજમા ંઅરજદાર દ્વારા દશાર્વવામા ંઆવેલ વગ� �જુબ િનયમો�સુાર ફ� 

દશાર્વવામા ંઆવશે. 

 અરજદાર વગર્ વધારા, ક્રિમક વગર્ અને સળંગ એકમ માટ� અર� કરતા હોય તો દર�ક વગર્ દ�ઠ 

�.૧૫,૦૦૦/- ભરવાના રહ�શે.  

 ત્યારબાદ “Pay Now” ટ�બ પર ક્લીક કરવાથી નીચે �જુબ�ુ ંપેજ દ�ખાશે  .ફ� ઓનલાઈન અને  

SBI બ�ક મારફતે(ઓફલાઇન) બનેં ર�તે ભર� શકાશે. 

 
   

 

 Online payment કરવા માટ� નીચે �જુબની પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ�શે  
• આપની અ��ુુળ પદ્ધિત �જુબ �કુવણી કર� શકો છો. ઉપર દશાર્વ્યા પ્રમાણે Debit/Credit Card, 

Net Banking વગેર� દ્વારા Online Payment કર� શકાશે. 

• Payment કર� Payment Receipt વા� પેજ આવે ત્યા ં�ધુી રાહ જોવી. પ્ર�ક્રયા �ણૂર્ ન થાય ત્યા ં

�ધુી Browser બધં ન કર�ુ ંક� વેબપેજ Reload ન કર�ુ.ં  

• અર� ભરવાની �િતમ તાર�ખની મયાર્દા �ણૂર્ થાય તે પહ�લા ફ� �ુ ં�કુવ�ુ ંકર� દ�વા�ુ ંરહ�શે. 

• Payment Successfully Complete થયા બાદ Receipt પર ક્લીક કર� Receipt ની િપ્રન્ટ કાઢ� 

લેવાની રહ�શે � આપે કર�લ અર�નો આધાર રહ�શે.    

 

 

 

 



પેમેન્ટના ચાજ�સ નીચે �જુબ છે. 

ડ�બીટ કાડર્  Rs. 0 Charges 

ક્ર�ડ�ટ કાડર્   �ુલ રકમના ૧.૧૦% + ટ�ક્ષ �ટલો ટ્રાન્�કશન ચા� લાગશે.    

Net Banking  
ટ્રાન્�ક્શન દ�ઠ SBI નેટ બે�ન્ક�ગ માટ� �.૫ + ટ�ક્ષ તેમજ અન્ય બ�કથી નેટ બે�ન્ક�ગ 

માટ� �.૮ + ટ�ક્ષ ચા� લાગશે.    

ક�શ ટ્રાન્ઝેક્શન દ�ઠ �.૬૦ (GST સાથે) ચા� લાગશે.  
 

• ઉપરના તમામ ટ્રાન્�ક્શન ચાજ�સ પર (ટ�ક્ષ) GST (� હાલ ૧૮% છે તે) લાગશે. 

• ઉદાહરણ તર�ક� જો આપ SBI ના Net Banking થી �.૧૫,૦૦૦/- Payment કરો છો તો �.૧૫,૦૦૦/- 

+ �.૫/-(Transaction Charge) + �.૦.૯૦(�.૫/- ના ૧૮%) Tax એમ �ુલ �.૧૫,૦૦૫.૯૦(�. પદંર 

હ�ર પાચં અને ને�ુ ંપૈસા) ચા� લાગશે.  

       

 Offline payment  કરવા માટ� નીચે �જુબની પ્ર�ક્રયા કરવાની રહ�શે 

• ઉપર દશાર્વેલ ઇમેજમા ંદશાર્વ્યા �જુબ SBI Branch Payment પર �ક્લક કર� નામ, મોબાઇલ 

નબંર અને ઇમેઇલની િવગતો ભર� Pay Now પર �ક્લક કરવાથી Offline Payment કરવા 

માટ��ુ ંચલણ (ક�શ મેમો) સ્લીપ જનર�ટ થશે.(ક�શ મેમોની રકમ આપે �કુવવાની થતી રકમ 

સાથે ચકાસી લેવી.)  

• આ સ્લીપ SBI (સ્ટ�ટ બ�ક ઓફ ઇ�ન્ડયા) ની કોઇ પણ બ્રાચં પરથી ભર� શકાશે.   

• SBI દ્વારા ચલણ ભરવાનો ચલણદ�ઠ �.૬૦ (GST સાથે) ચા� દ્વારા લેવામા ંઆવશે.  

• અર� કયાર્ની �િતમ તાર�ખ પહ�લા ંચલણ ભર� દ�વા�ુ ંરહ�શે.  

• SBI બ્રાન્ચ ભર�લ પહ�ચ સાચવી રાખવાની રહ�શે. તથા જ�ર જણાય ત્યાર� ર�ૂ કરવાની 

રહ�શે.   

• Payment કયાર્ના ૧ �દન બાદ લોગીન કર� આપની Receipt ની િપ્રન્ટ કાઢ� લેવાની રહ�શે � 

આપે કર�લ અર�નો આધાર રહ�શે.    

 

 



 Payment Receipt 

 

 

 

 

 

 

 

 ત્યારબાદ નીચે જણાવ્યા �જુબ� ુઅર�ની ફ�ની િવગતો દશાર્વશે.  

 



૩) ઓનલાઈન અર�પત્રક ક�વી ર�તે ભર�ુ ંતે �ગેની �ચૂનાઓ : 

 અરજદાર ઓનલાઇન િસસ્ટમ મારફતે � મા�હતી ભર� તે તમામ મા�હતી �ગે્ર�મા ંજ ભરવાની 

રહ�શે મા�હતી �જુરાતીમા ંભર� શકાશે નહ�.  

 અરજદાર દ્વારા � આધારો સ્ક�ન કરાવીને િસસ્ટમ મારફતે ર�ૂ કરવામા ંઆવે તે તમામ આધારો 

PDF ફાઈલ ફોમ�ટમા ં ર�ૂ કરવાના રહ�શે. આધારો સ્ક�ન કરતી/કરાવતી વખતે આધારોને 

ઓછામા ંઓછા ૩૦૦ DPI સાથે "Black & White" અથવા "Colour" મા ંસ્ક�ન કરાવીને અપલોડ 

કરવા. 

 અરજદાર દ્વારા સૌપ્રથમ ર�સ્ટ્ર�શન કરાવ�ુ ંપડશે. ત્યારબાદ બોડર્ દ્વારા અર� કરવા માટ� ID 

અને PASSWORD  અર�મા ંઆપેલ ઇમેલ પર મોકલવામા ંઆવશે અને ત્યારબાદ અરજદાર 

અર� ૩ �દવસ પછ� ID અને PASSWORDની મદદથી અર� કર� શકશે. 

 �જુરાત માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનમય – ૧૯૭૪ના િવિનમય-૧૦(૧)(ક) અને િવિનમય-૧૦(૧)(ખ) 

અ�સુાર સ�ચવશ્રી, �જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતરમાધ્યિમક બોડર્ની �વૂર્ મ�ુંર� િસવાય વગર્ 

વધારો ક� ક્રિમક વગર્ વધારો તેમજ સળંગ એકમ શ� કર� શકશે ન�હ. 

 અર� બોડર્ને ર�ૂ કરવા માટ� ઓનલાઈન િસસ્ટમ દ્વારા � આધારો �રૂા પાડવા જણાવવામા ં

આવેલ હોય તે તમામ આધારો અરજદાર� ફકત ઓનલાઈન િસસ્ટમમા ં�રૂા પાડવાના રહ�શે. 

અરજદાર પાસે જ�ર� આધાર ન હોય તો તેની જગ્યાએ અન્ય કોઈ આધાર ઓનલાઈન િસસ્ટમ 

મારફતે ર�ૂ કરવો ન�હ. ઓનલાઈન િસસ્ટમમા ંઆધારો જોડતી વખતે � આધાર માગંવામા ં

આવેલ હોય તેની સામે તે જ આધાર સાચી ર�તે જોડવામા ં આવે તેની તક�દાર� અરજદાર� 

રાખવાની રહ�શે. બોડર્ દ્વારા ચકાસણી કરતા જો કોઈ આધાર ર�ૂ કરવામા ંન�હ આવેલ હોય, 

માગંવામા ં આવેલ આધારની જગ્યાએ અન્ય કોઈ આધાર ર�ૂ કરવામા ં આવેલ હશે અથવા 

આધાર ખોટા મા�મૂ પડશે તો અર� બોડર્ દ્વારા નામ�ૂંર કરવામા ંઆવશે, તેથી � આધાર 

માગંવામા ંઆવેલ હોય તેની સામે તે જ આધારની નકલ અ�કૂ જોડવામા ંઆવે તેની તક�દાર� 

અરજદાર� રાખવાની રહ�શે. 

 આ તમામ િવગતો ભયાર્ બાદ જ આખર� અર� બોડર્ને ઓનલાઈન "Submit" કર� શકાશે. કોઈ 

મા�હતી ભરવાની રહ� ગઈ હશે ક� અ�રૂ� રહ� હશે તો અર� ઓનલાઈન "Submit" થઈ શકશે 

ન�હ. 

 વગર્ વધારા / ક્રિમક વગર્ / સળંગ એકમની અર� અને તેને આ�સુા�ંગક આધારોની ફાઇલ 

બોડર્મા ંક� �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રીની કચેર�મા ંર�ૂ કરવાની રહ�શે ન�હ..  

 ફકત અરજદાર દ્વારા ઓનલાઇન કરવામા ંઆવેલ અર� અને આધાર �રુાવાને ધ્યાને લેવામા ં

આવશે. 



 તા.૧૧/૧૦/૨૦૧૮ ની કારોબાર� સમીિતના ઠરાવ ક્રમાકં : ૪૩૭/૨૦૧૮ �જુબ દર�ક વધારા ના 

વગર્ માટ� �ળૂ વગર્ ની િવધાથ� સખં્યા ૬૦ ઉપરાતં નીચે �જુબ ના કોષ્ટક પ્રમાણે 

િવદ્યાથ�ઓની સખં્યા ધ્યાને લેવાની રહ�શે. 

 
વગર્ િવદ્યાથ� સખં્યા �ુલ 

૧ ૬૦ ૬૦ 

૨ ૬૦+૧૮ ૭૮ 

૩ ૧૨૦+૧૮ ૧૩૮ 

૪ ૧૮૦+૧૮ ૧૯૮ 

૫ ૨૪૦+૧૮ ૨૫૮ 

૬ ૩૦૦+૧૮ ૩૧૮ 
 
નોધ:- એક પ્રવાહ અને માધ્યમ શ� હોય અને બી� પ્રવાહ અને માધ્યમ માટ� પ્રથમ વગર્ 

વધારાની માગંણી કર� તો િવદ્યાથ� સખં્યા ૧૮ હોવી જોઇશે. 

 ઓનલાઈન િસસ્ટમના દર�ક િવભાગમા ંમાગંવામા ંઆવેલ � મા�હતી તથા આધારોની આગળ  

( * ) દશાર્વવામા ંઆવેલ છે તે તમામ મા�હતી અરજદાર� ફર�જયાતપણે ભરવાની રહ�શે. � તે 

િવભાગની આ પ્રકારની મા�હતી ભરવામા ંનહ� આવે ત્યા ં�ધુી તે પછ�ના અને ત્યાર બાદના 

િવભાગની આગળની િવગતો ભર� શકાશે ન�હ. ખોટ� મા�હતી તથા ખોટા આધારો ર�ૂ કરવા 

ન�હ. બોડર્ દ્વારા ચકાસણી કરતા શાળા મડંળે ર�ૂ કર�લ મા�હતી તથા આધારો ખોટા સા�બત થશે 

તો અર� નામ�ૂંર કરવામા ં આવશે. અરજદાર સચંાલક મડંળે આપેલ મા�હતી/ આધારો 

કોઈપણ સમયે ખોટા હોવા�ુ ંસા�બત થશે તો શાળાની મ�ૂંર� કોઈપણ સમયે રદ થવાને પાત્ર 

રહ�શે તેમજ બોડર્ને ગેરમાગ� દોરવા બદલ સચંાલક મડંળ સામે કાયદ�સરની કાયર્વાહ� કરવામા ં

આવશે. 

 
 અરજદાર દ્વારા ઓનલાઇન અર� સાથે અપલોડ કરવાના ડો�મેુન્ટસ નીચે જણાવ્યા �જુબ છે.  

 

 જો અરજદાર દ્વારા માધ્યિમક િવભાગ માટ� અર� કરતા ંહોય તો…… 

A. માધ્યિમક િવભાગમા મ�ુંર થયેલ તમામ વગ�ના તમામ પ્રકારના માધ્યમ અને 

પ્રવાહના મ�ુંર� પત્રક (વ�મુા ંવ� ુ10 MBની એક .pdf ફાઇલ)  

B. ન�નુા �જુબ� ુમાધ્યિમક િવભાગના િવદ્યાથ�ની સખં્યા દશાર્વ� ુપત્રક (વ�મુા ંવ� ુ1 

MBની એક .pdf ફાઇલ) 

C. ન�નુા �જુબ� ુનોટોરાઇઝડ એફ�ડ�વીટ(વ�મુા ંવ� ુ1 MBની એક .pdf ફાઇલ) 
 
 

  જો અરજદાર દ્વારા ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગ માટ� અર� કરતા ંહોય તો……. 



A. ઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગમા મ�ુંર થયેલ તમામ વગ�ના તમામ પ્રકારના માધ્યમ 

અને પ્રવાહના મ�ુંર� પત્રક (વ�મુા ંવ� ુ10 MBની એક .pdf ફાઇલ) 

B. ન�નુા �જુબ� ુઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગના િવદ્યાથ�ની સખં્યા દશાર્વ� ુપત્રક 

(વ�મુા ંવ� ુ1 MBની એક .pdf ફાઇલ) 

C. ન�નુા �જુબ� ુનોટોરાઇઝડ એફ�ડ�વીટ(વ�મુા ંવ� ુ1 MBની એક .pdf ફાઇલ) 
 

ન�ધ:- સળંગ એકમમા ંઉચ્ચતર માધ્યિમક િવભાગની મ�ૂંર� માટ� આ જ મડંળની શાળામા ંશ� થયા   

ધો-૯ ના ન�ધણી પત્રની નકલ અને ધો-૧૦ના ક્રિમક વગર્ની મ�ૂંર� પત્રની નકલ (ઇન્ડ�ક્ષ નબંર) 

ના �રુાવા સાથે ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહ�શે.. 
 

 જો શાળા દ્વારા શાળાના નામ ફ�રફાર અને મડંળ ફ�રફાર કર�લ હોય તો તેની મ�ૂંર�નો પત્ર 

ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહ�શે. 

 શાળામા ં િનયમો�સુાર િનયત િવધાથ�ઓની સખં્યા હશે તો જ આવેલ અર� ગ્રાહ્ય રાખવામા ં

આવશે. 

 એક જ ધોરણના,ં એક જ માધ્યમના ંઅને એક જ પ્રવાહમા,ં એક અથવા એક કરતા ંવધાર� વગર્ 

શ� કરવા માટ� એક જ અર� પત્રક ભરવા�ુ ંરહ�શે. કોઈપણ સસં્થા એક જ માધ્યમના ક� એક જ 

પ્રવાહના છ કરતા વ� ુવગર્ની માગંણી કર� શકશે નહ�. 

 ક્રિમક વગર્ માટ� નીચલા ધોરણના �ટલા વગર્ હોય તેટલા ક� તેનાથી ઓછા વગર્ માટ� જ અર� 

કર� શકાશે 

 અલગ ધોરણ, અલગ માધ્યમ અને અલગ પ્રવાહમા,ં એક અથવા એક કરતા ંવધાર� વગર્ શ� 

કરવા માટ� દર�ક ધોરણ દ�ઠ, માધ્યમ દ�ઠ અને પ્રવાહ દ�ઠ અલગ-અલગ અર�પત્રકો 

ભરવાના રહ�શે.  

  જો શાળા દ્વારા ધોરણ-૧૦ પછ� ઘોરણ-૧૧ શ� કરવા માગંતા હોય તો સળંગ એકમ તર�ક� 

ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે. 

 જો શાળા દ્વારા ધોરણ-૧૦ પછ� ઘોરણ-૧૧ માટ� સળંગ એકમ તર�ક� માગંણી હોય તો એક પ્રવાહ 

માટ� એક જ અર� કર� શકાશે. બી� પ્રવાહ માટ� બી� સળંગ એકમની અર� કરવાની રહ�શે. 

 શાળા સચંાલક મડંળ/સસં્થા �ટલા ક્રિમક વગ� / સળંગ એકમ શ� કરવા ઈચ્છ�ુ ંહોય તે દર�ક 

વધારાના વગર્ / ક્રિમક વગર્/ સળંગ એકમ દ�ઠ માટ� �.૧૫,૦૦૦/-  ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા�ુ ં

રહ�શે. 

 વગર્ વધારા/ક્રિમક વગર્ �ગે અપીલની જોગવાઈ:- 

�જુરાત માધ્યિમક અને ઉચ્ચતર માધ્યિમક િશક્ષણ િવિનયમો, ૧૯૭૪ની િવિનયમ-૧૦(ખ) 

િવિનયમ-૧૦(૧) થી ૧૦(૫) અને ૧૦(ક) હ�ઠળના િનણર્યથી નારાજ થયેલ વ્ય�કત/ સસં્થા તે 



�કુમની �ણ થયાથી એક મ�હનાની �દુતની �દર રા�ય સરકારને �.૫૦૦/-ની પ્રોસેિસ�ગ ફર� 

ભર�ને અપીલ કર� શકશે અને અપીલનો િનણર્ય આખર� ગણાશે. 

 વગર્ વધારો એટલે �ુ ં? 

 � શાળામા ંવગ� મ�ૂંર હોય અને કાયર્રત હોય તે વગ�મા ંિવદ્યાથ� સખં્યા કરતા નવા 

વગ� શ� કરવા માટ� વગર્ વધારાની અર� કરવાની રહ�શે. 

 ક્રિમક વગર્ એટલે �ુ ં? 

 ધો-૯ � માધ્યમમા ંમ�ૂંર હોય અને ધો-૧૦ કરવા માગંતા હોય તેવી શાળાઓને ક્રિમક 

વગર્મા ં અર� કરવાની રહ�શે. ધો-૧૧ � માધ્યમા અને પ્રવાહમા ં ચલાતો હોય તો તે જ 

માધ્યમમા ં અને પ્રવાહમા ંધો-૧૨ના વગર્ માટ� ક્રિમક વગર્ની અર� કરવાની રહ�. 

 સળંગ એકમ એટલે �ુ ં? 

 � શાળામા ં હાલ માધ્યિમક ચાલે છે તેજ શાળામા ં ધો-૧૦મા ં � માધ્યમ શાળામા ં

ઉચ્ચતર માધ્યિમક કરવા માગે તો અર� કરવાની રહ� છે.  
 

 જો શાળા દ્વારા ઘોરણ-૧૧ ક� ઘોરણ-૧૨ ની અર� કરતી વખતે ઘોરણ-૧૧ નવી શાળા તર�ખે 

મ�ુર� ક� ન�ધની કર�લ હોય તો ર�સ્ટ્ર�શન કરતી વખતે �છુવામા ંઆવે ત્યાર� “YES” ટ�ક કર� ુ

અને ત્યારબાદ નવી શાળાનો અર� નબંર નાખવો. અને જો ઘોરણ-૧૧ ક્રિમક વગર્ વધારા 

તર�ક� મળેલ હોય તો “NO” ટ�ક કર�.ુ  



 અર�નો ન�નુો

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 અર� સબમીટ થયા બાદ નીચે જણાવ્યા �જુબ�ુ ંપત્રક દ�ખાશે. 

 

 

 

 નીચે જણાવ્યા �જુબ�ુ ંએપ્લીક�શન નબંર અને તેની િપ્રન્ટ માટ� “view” બટન દ�ખાશે.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ત્યારબાદ “view” બટન પર Click કરવાથી નીચે જણાવ્યા �જુબની અર� નબંર 

અને તાર�ખ સાથે દ�ખાશે � ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે.  

 

 


