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નવી અસ.અસ.સી. પિીક્ષાના પ્રમાણપત્રમાાં/ગણુપત્રકમાાં અટક/નામ/શપતાના નામ તથા/  

જન્મતાિીખમાાં સધુાિો કિવાની અિજીનો નમનૂો 

પ્રતિ,  

પરીક્ષા સચિવ,                                                                                                                 શાળા ક્રમાાંક:  

ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉચ્િિર માધ્યતમક તશક્ષણ બોર્ડ,  

પરીક્ષા તવભાગ, 

વર્ોદરા. 

તવષય:  માિડ/ઓક્ટોબર/જુલાઈ-______ની પરીક્ષામાાં મારા પ્રમાણપત્રમાાં/ગણુપત્રકમાાં અટક/નામ/તપિાના નામ 

િથા/જન્મિારીખમાાં સધુારો કરવા બાબિે. 

મહોદય, 

જયભારિ સાથે જાણવાનુાં કે, હુ ાં માિડ/ઓક્ટોબર/જુલાઈ-______ની પરીક્ષામાાં બેઠક નાંબર _____________થી આપેલ િેના 
પ્રમાણપત્રમાાં/ગણુપત્રકમાાં અટક/નામ/તપિાના નામ િથા/જન્મિારીખમાાં સધુારો કરવા અરજી કરુાં છાં. મારાં અસલ  

પ્રમાણપત્ર/ગણુપત્રક આ સાથે મોકલુાં છાં. 

(1)   ઉમેદવારનુાં નામ: (અંગે્રજીમાાં ભરવુાં) : ________________________________________________________________ 

(2)   ઉમેદવારનુાં સરનામુાં:                            ________________________________________________________________ 

                                                                     ________________________________________________________________ 

                                                                     ________________________________________________________________ 

(3)   પ્રમાણપત્રમાાં સધુારો કરવાની જરરી તવગિ (અંગે્રજી કેતપટલ અક્ષરમાાં ભરવી). 

અટક/નામ/તપિાના નામ િથા/જન્મિારીખ/તવષયમાાં __________________________________________________ના 
બદલે  

 ___________________________________________________________ (X) જેમાાં સધુારો હોય િે તવગિ અંગે્રજીમાાં 
બિાવવી. લાગ ુપર્તુાં ન હોય િે છેકી નાખવુાં. 

(4)   ઉમેદવારનુાં સધુારો કરવાનુાં નામ: _____________________________________________________________________ 

(5)  રેગ્યલેુશન-૪૭(૩) મજુબ જરરી લગિી ફી ₹ ૫૦/- (નવા સધુારા મજુબ)ની તવગિ. 

(અ)  લાગિ ફી ડર્માન્ર્ ડ્રાફ્ટ કે મની ઓર્ડરથી મોકલી હોય િો 

ર્ી.ર્ી./ મ.ઓ.  નાંબર : __________________________________________િારીખ: ________________ 

બેંકનુાં નામ/પો.ઓ.નુાં નામ : _______________________________________ સખા: ________________ 

(બ)   રોકર્ેથી બોર્ડમાાં લાગિ ફી ભરી હોય િો  

રોકર્ રશીદ નાંબર : ____________________________________________ િારીખ : _______________ 

 

 

 

__________________________ 

5                                                                           ઉમેદવારની સહી                  

  



સશવનય િવાના:  

આિાયડશ્રી ___________________________________________________________________________ હાઈસ્કૂલ મારફિે. 

જાવક નાંબર : _________________ 

િારીખ        : _________________ 

સશવનય િવાના:  

મે. પરીક્ષા સચિવશ્રી, ગજુરાિ માધ્યતમક અને ઉચ્િિર માધ્યતમક તશક્ષણ બોર્ડ, પરીક્ષા તવભાગ, વર્ોદરા િરફ  

સદર હુ ાં ઉમેદવારનુાં અટક/નામ/તપિાના નામ િથા/જન્મિારીખ/તવષયમાાં સધુારો કરવા અંગે આ સાથે જરરી તવગિો અન ે

પત્રકો સામેલ રાખી મોકલુાં છાં.  

જેમાાં __________________________________________ના બદલે _________________________________________નો 
સધુારો કરવાનો છે. જે મારી શાળાના ધો. ૧૦ના જી.આર. મજુબ બરાબર છે.   જેથી આ સધુારો કરવા ભલામણ છે. કરવામાાં આવ ેછે.  

શાળાનો ઈન્ર્ેક્સ નાંબર : _________________________ 

 

 

િાળાના આચાયયની સહી  

  અને શસક્કા               

નોંધ: 

(૧)   પ્રમાણપત્રમાાં સધુારા માટેની અરજી પ્રમાણપત્ર મળ્યાથી ત્રણ મડહનાની મદુિની અંદર કરવામાાં આવ ેિો કોલમ ન. ૪ (અ) 

(બ)માાં તવગિો ભરવી નડહ.  

(૨) જે પ્રકાર નો સધુારો કરવાનો હોય િે અંગે્રજીમાાં સ્પષ્ટ રીિે તનદેશ કરવો. 

(૩) જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીની કાઉન્ટર સાઈન સાથેનુાં જી. આર. ના ઉિારવાળાં પત્રક ફક્િ અંગે્રજીમાાં જ ભરવુાં.  

(૪) અરજી સાિેહ નીિેના બીર્ાાં મોકલવા જરરી છે. 

૧. ઉમેદવારનુાં અસલ પ્રમાણપત્ર 

૨. અરજીનો નમનૂો િથા જાહરેનામુાં  

૩. પ્રમાચણિ કરેલી એલ.સી. ની ઝેરોક્સ નકલ. 

૪. ઉમેદવારના ધો. ૧૦ના જૅનરલ રેજજસ્ટર પરથી ઉિારો કરી જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રીની કાઉન્ટર સાઈન સાધેત ુપત્રક (પડરતશષ્ટ  

) 

૫. રેગ્યલેુશન-૪૭(૩) મજુબ જરરી લગિી ફી ₹ ૧૫૦/- (નવા સધુારા પ્રમાણે) (ખાસ નોંધ નાં. ૩ વાાંિીને લેવી.) 

૬. ધો.૧૦ના જૅનરલ રેજજસ્ટરની પ્રમાચણિ કરેલી ઝેરોક્સ નકલ. 

૭. શાળાના ધો. ૧૦ન જૅનરલ રેજજસ્ટરમાાં પાછળથી સધુારો કરેલ હોય િો સધુારો કરવા અંગે પરુાવા સાથે સ્પષ્ટિા કરવી અને 
સમય મયાડદામાાં સધુારો કરવા અંગે જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રીની માંજૂરી મેળવી હોય િો માંજુરીપત્રકની ઝેરોક્સ પ્રમાચણિ નકલ 

અવશ્ય મોકલવી. શાળાના જૅનરલ રેજજસ્ટરમાાં પાછળથી સધુારો કરેલ હોય િો. જજલ્લા તશક્ષણાતધકારીશ્રીની માંજૂરી મેળવવી 
આવશ્યક છે.  

૮. સોગાંદનામ ુકે ગેઝેટના આધારે સધુારો કરવામાાં આવિો ન હોય આવા કેસ સધુારામાટે મોકલવા નહીં.  
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પ્રમાણપત્રમાાં અટક/નામ/પપતાના નામમાાં સધુારો કરવા માટે શાળાના વડાએ ભરી મોકલવાનુાં જાહરેનામુાં 

 

શાળા ક્રમાાંક:                                                          

 

આથી હુ ાં નામે ___________________________________________________________________________________ના 

 વડા તરીકે જાહરે કરુાં છાં અને નીચે પ્રમાણે પનવેદેન કરુાં છાં કે, 

  

(૧) હુ ાં ____________________________________________________________________________________ હાઈસ્કૂલના 

 વડા તરીકે સદર શાળામાાં માહ ે: _________________૨૦_____ થી કામ કરુાં છાં. 

(૨) મેં શાળાનુાં ઉમેદવારનુાં જૅનરલ રેજિસ્ટર જેમાાં ધોરણ ૮ થી ૧૦ના પ્રવેશ વખત ેનામ નોંધાયેલ છે તેમાાં અનકુ્રમ 

 નાંબર__________________ ઉપર ઉમેદવાર કુમાર/કુમારી___________________________________________________ની 

 નોંધ નીચે પ્રમાણે છે. 

(અ) તેમના સધુારા ની પવગત (અંગે્રજીમાાં) : __________________________________________________________ 

શાળાના ધો.૧૦ સધુીના જૅનરલ રેજિસ્ટરમાાં છે.  

(બ) તેમની િન્મતારીખ આંકડામાાં (અંગે્રજીમાાં) ___________________________ છે. 

(૩) આથી પ્રમાણણત કરુાં છાં કે, જૅનરલ રેજિસ્ટરમાાં કરેલી નોંધ એમની નોંધ અનપધકૃત રીતે ફેરફાર કરેલ નથી.  

(૪) માહ ેમાચચ/ઓક્ટોબર/જુલાઈ ___________ એસ.એસ.સી. પરીક્ષામાાં ઉમેદવાર બેઠક નાંબર __________________________ 

 કેન્ર_____________________________________________થી પરીક્ષા આપેલ છે. જેમાાં _________________________ 

થયેલ 

 છે. 

(૫) પરીક્ષાના પ્રમાણપત્રો તા._______________________ના રોિ શાળાને માાંડયા હતા. 

 

(x જે પ્રકારનો સધુારો કરવાનો હોય તે અંગે્રજીમાાં સ્પષ્ટ રીત ેપનદેશ કરવો.) 

 

 

 

િાળાના વડાની સહી, શસક્કા  

અને તાિીખ.                   

 

શાળાનુાં નામ :_______________________________________________________________ 

પરુૂાં સરનામુાં : ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________ 
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(માર્ગદર્શિકા પષુ્ટિકા માર્ગ-૨૦૦૭ના પાના નબંર-૫૧ પછી ૫૧-અ) 

Annexure-4-B 

G.R. 
No. 

Name in Full Cast with  
Sub + Cast 

Place of 
Birth 

Date of 
Birth 

Last School 
Attended 

Date of 
Admission 

Standard 
Class Admitted 

        
 
 
 
 
 
 

 
Exam Seat No: ____________________    Progress___________ Conduct ___________ Date of               Std. From               D.C. No. 
 
Year & Month of Passing: __________________ 
 

I certify that I have verified the Surname, father’s name and Birth date from School Genral Register. 

 

 

 Signature of Principal  

Date: _____________________                   with Rubber Stamp  . 

 

 

Signature of The District Education Officer 

_________________________________ Dist.                     Date: _____________________ 


