
 

જુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશ ણ બોડ, ગાધંીનગર 
વાિષક િનર ણ અહવાલ શૈ ણક વષ: ૨૦૨૨-૨૩ 

 

મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક શાળાઓ માટ વાિષક િનર ણ અહવાલ Online ભરવા માટની ચુનાઓ 

ચુનાઓનો સં ણૂ અ યાસ કર ને જ વાિષક િનર ણ અહવાલ Online ભરવાની કામગીર  કરવી. 

 

 

 વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલ ગજુરાત રા યની ન ધાયેલી તમામ મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક 
શાળાઓએ ફરજીયાત Online ભરવાનો રહશેે. 

 શાળાઓએ પોતાની શાળામાથંી જ Online વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલ ભરવાનો રહશેે. 
 વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલમા ં િવગત અંગે્રજી ભાષામા ંભરવાની રહશેે.(આપની સિુવધા માટે તમામ 

િવગતો ગજુરાતીમા ંદશાર્વેલ છે.) 
 શાળાના ંઆચાયર્ ીને ખાસ જણાવવાનુ ંકે,વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલમા ંભરવામા ંઆવેલ માિહતીની 

ખરાઇ શાળાના ંરજી ટર, રેકોડર્ના ંઆધારે કરી યારબાદ જ Final Submit આપવાનુ ંરહશેે. 
 વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલની Soft Copy/Hard Copy શાળા કક્ષાએ સાચવી રાખવાની રહશેે.  
 Online  વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલ ભરવાની કામગીરી શ  કરતા ં પહલેા નીચે મજુબના ં જ રી 

આધારો કેન કરી pdf વ પે તેમના ટૂંકા નામથી Save કરી એક ફો ડરમા ંતૈયાર રાખવા. 
 

વાિષક િનર ણ અહવાલ Online ભરતા પહલાની વૂતૈયાર  માટની ચુનાઓ: 
 

1. શાળાએ પ્રાયોિગક કાયર્ માટે ધોરણવાર કરેલ આયોજન પત્રક.( કેન કરી PDF FORMAT મા ં2 MB 
થી વધે નહી તે રીતે Scan કરી રાખવુ.ં) 

2. શાળામા ંકલાિશક્ષક હોય તો તે અંગેના પરુાવા. ( કેન કરી PDF FORMAT મા ં2 MB થી વધે નહી 
તે રીતે Scan કરી રાખવુ.ં) 

3. શાળામા ંહ તકલાને લગતા સાધન/ચાટર્/િચત્ર બના યા હોય તો યાદી. ( કેન કરી PDF FORMAT 
મા ં2 MB થી વધે નહી તે રીતે Scan કરી રાખવુ.ં) 

4. ઉ.બ.ુશાળા માટે શાળાએ ઉ પાદનની ઉપજ સિહતની આવક અને ખચર્નો અલગ િહસાબ રાખેલ હોય 
તો તેનો પરુાવો. ( કેન કરી PDF FORMAT મા ં2 MB થી વધે નહી તે રીતે Scan કરી રાખવુ.ં) 
નીચે જુબની િવગતો શાળા ર શનમા ંદશાવેલ િવગત માણે આપોઆપ દશાવેલ દખાશે. 

 સચંાલક મડંળનો ન ધણી નબંર, કઇ કચેરી ારા ન ધણી થઇ છે, તેનુ ંનામ, સરનામુ.ં 
 શાળાના ંસચંાલનમા ંવહીવટી ફેરફાર થયેલ હોય તો તેનો હકુમ નબંર તથા તારીખ. 
 શાળાના ંનામમા ંફેરફાર થયેલ હોય તો તેનો હકુમ નબંર, તારીખ તથા સ ાિધકારી ીની િવગત. 
 શાળાના મા ય વગ  અને િવ ાથીર્ઓની િવગત. 
 શાળા મકાનના ંનકશાને આધારે દરેક ખડં તથા મેદાનનુ ંમાપ ચો. ટમા.ં 



 શૈક્ષિણક સાધનોની માિહતી. 
 શાળાના ફિનર્ચરની માિહતી. 
 શાળાનો સમય, પ્રાથર્નાસભા તથા િવ ાિંત સમયની િવગત. 
 આરોગ્ય િવષયક સગવડોની િવગત. 
 ગ્રથંાલયને લગતી માિહતી. 
 પ્રયોગશાળાને લગતી માિહતી. 
 કલાિશક્ષણને લગતી માિહતી. 
 “કો યટુર અ યયન” અંગેની િવગત. 
 ગતવષર્ દર યાન િશક્ષકોની તાલીમ અને િસિ ધ અંગેની િવગત. 
 વોકેશનલ િવષયો અંગેની િવગત. 
 વગર્ િશક્ષણ કાયર્ અંગેની િવગત. 
 ગતવષર્ દર યાન શાળાએ રમતગમત ક્ષેતે્ર મેળવેલ િસિ ધની િવગત. 
 બોડર્ ારા લેવામા ંઆવતી જાહરે પરીક્ષાઓ અને આનષુાિંગક કાયર્ક્રમોમા ંશાળાએ આપેલ   
    સહકારની િવગતો. 
 િનદાન અને ઉપચારા મક િશક્ષણ કાયર્ક્રમની િવગત. 
 ગતવષર્નુ ંપિરણામ 

(ઉદા. વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલ શૈક્ષિણક વષર્:૨૦૨૨-૨૩ માટે ભરતા હોય યારે શાળાનુ ંગત 
વષર્નુ ંપિરણામ એટલે કે શૈક્ષિણક વષર્:૨૦૨૧-૨૨ નુ ંપરીણામ) 

 ગતવષર્મા ંજાહરે પરીક્ષા િસવાય(SSC & HSC િસવાય) અ ય કોઇ પરીક્ષામા ંિવ ાથીર્એ ભાગ લીધો  
    હોય તો તેની િવગતો(પ્રખરતા શોધ કસોટી, િશ યવિૃત પરીક્ષા, િહ દી, િચત્રકામ, સં કૃત વગેરે)  
 િવ ાથીર્ પ્રિતિનિધસભાને લગતી િવગત. 
 વાલીમડંળને લગતી િવગત. 
 સહઅ યાસ પ્રવિૃતઓની િવગત. 
 શાળા સબંિંધત અ ય જ રી માિહતીની િવગત. 
 ઉ ર બિુનયાદી શાળા માટે ભૌિતક માિહતી તેમજ છાત્રાલય સબંિંધત િવગત. 
 શાળાના ંદફતર અને િહસાબની િવગત. 
 વાિષર્ક િનરીક્ષણ કરવા માટે આવનાર અિધકારી ીઓને તમામ રજી ટર, રેકોડર્ ખરાઇ અથેર્ રજૂ  
    કરવાના રહશેે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



વાિષક િનર ણ અહવાલ Online ભરવાની યા 
 સૌપ્રથમ ગજુરાત મા યિમક અને ઉ ચતર મા યિમક િશક્ષણ બોડર્ની અિધકૃત વેબસાઇટ 

www.gseb.org ઓપન કરવાની રહશેે. 
   યારબાદ ”વાિષક િનર ણ અહવાલ શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩” ના icon પર કલીક કરવુ.ં 
 ”વાિષક િનર ણ અહવાલ શૈ ણક વષ ૨૦૨૨-૨૩” ના ંIcon પર કલીક કરતા ંવાિષર્ક િનરીક્ષણ 

અહવેાલ શૈક્ષિણક વષર્: ૨૦૨૨-૨૩ ની વેબસાઇટ ખલુશે. 
 અથવા ir.gseb.org વેબસાઇટ Open કરવી. 
 વેબસાઇટ પર લોગીન કરવા માટે દશાર્વવામા ંઆવેલ થાન પર શાળાએ મા યિમક િવભાગના ં

Index Number (SSC Index No  50.0001 થી 86.9999 સધુીનો હોય છે) તેનો ઉપયોગ કરી 
તથા શાળા રજી ટે્રશનના ંપાસવડર્નો ઉપયોગ  કરી Login કરવાનુ ંરહશેે. 

  શાળામા ંમાત્ર ઉ ચતર મા યિમક િવભાગ કાયર્રત છે, માત્ર તેવી શાળાઓએ (H.S.C. Index 
Number 01.0001 થી 36.9999 સધુીનો હોય છે) તેનો ઉપયોગ કરી Login કરવાનુ ંરહશેે. અ ય 
તમામ શાળાઓએ ફરજીયાત SSC Index Number થી Login કરવાનુ ંરહશેે. 

 Login થયા બાદ Home Page(ઇ ડેક્ષ નબંરની માિહતીના પેજ) પર શાળામા ંચાલતા અ ય 
(મા યિમક તથા ઉ ચતર મા યિમક શાળાના) Index નબંરની િવગતમા ંઆપની શાળાના ંઅ ય 
મા યિમક તથા ઉ ચતર મા યિમક શાળાના Index નબંર Add કરી Save & Next બટન પર 
કલીક કરતા ંઆગળનુ ંPage Open થશે. 
ન ધ:-Add કરલ અ ય ઇ ડ  નબંર માટ ફર  અલગથી વાિષક િનર ણ અહવાલ (Annual 
Inspection Report) ભરવાનો રહશે નહ .   

 શાળા  Index Number થી Login થયેલ છે, તે સાથે તે મખુ્ય શાળાની રજી ટે્રશન સમયે 
દશાર્વેલ અમકુ િવગત આપમેળે જ ભરાયેલ જોવા મળશે. મા ંકોઇ જ ફેરફાર શાળા કક્ષાએથી 
થઇ શકશે નહી. માત્ર આપના ારા ખરાઇ કરવાની રહશેે. કોઇ પણ િવસગંતતા જણાય તો 
લેટરપેડ પર વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલના અંતે (છે લા િવભાગમા)ં દશાર્વી સધુારો આચાયર્ ીના 
સહી/િસક્કા સાથે કેન કરી pdf વ પે છે લે જોડવાના રહશેે. 

 આપમેળે ભરાયેલ માિહતી ચકાસી ક્રમશઃ અ ય િવગતો ભરવાની રહશેે. 
 Save & Next બટન પર કલીક કરતા ંઆગળનુ ંPage Open થશે. 
 લાગ ુપડતી તમામ િવગત ભરવી ફરજીયાત છે. 
 તમામ િવગતો ભયાર્ બાદ વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલમા ંભરેલી િવગતો ચકાસવા માટે “Print 

Draft Report” પર ક્લીક કરવાથી “Draft Report” Print કરી શકાશે.  
 વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલમા ંતમામ િવગત ભરવામા ંઆવેલ હશે તો જ Final Submit થઇ શકશે. 
 Final Submit આ યા બાદ શાળા કક્ષાએથી કોઈ જ ફેરફાર કરી શકાશે નહી. 
 Final  Submit કયાર્ બાદ “Print  Final  Report” પર કલીક કરવાથી   િનરીક્ષણ અહવેાલની Final  

Print કાઢી શકાશે. 
 શાળાએ વાિષર્ક િનરીક્ષણ અહવેાલની Print કરી સાચવી રાખવાની રહશેે અને બોડર્ ારા/િજ લા 

િશક્ષણાિધકારી ીની કચેરી ારા/િશક્ષણ િનરીક્ષક ારા માગંવામા ંઆવે યારે રજૂ કરવાની રહશેે.  


