
રા�ય પર�ક્ષાબોડર્,�જુરાત રા�ય ગાધંીનગર સેક્ટર-૨૧     
    “ખાતાક�ય પર�ક્ષા (વગર્-૩)” 

            “Departmental Exam (Class-3)” 

 

�હ�રના�ુ ં: :ક્રમાકં :રાપબો/ ખા.પ./૨૦૧૭/૨૫૧૮-૨૫૯૭    તા:૨૫/૦૫/૨૦૧૭ 

 

 �જુરાત સરકારના િશક્ષણ િવભાગના પત્ર ક્રમાકં : એડ�આઇ-૧૦૭૫-સી–૧૯૬૯-લ, તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૨ ના 

બહાર પાડ�લ �હ�રનામાથી " મદદનીશ િશક્ષણ િનર�ક્ષક, મદદનીશ િશક્ષક,વગર્ -૩ (ખાતાક�ય પર�ક્ષા) િનયમો - ૨૦૧૨" 

અ�સુધંાને િશક્ષણ િવભાગની વગર્-૩ની ગૌણ સેવાઓમા ંમદદનીશ િશક્ષણ િનર�ક્ષક તથા મદદનીશ િશક્ષક અને પચંાયત 

સવંગર્ના �જલ્લા િશક્ષણ િનર�ક્ષક, િવસ્તરણ અિધકાર� (િશક્ષણ) અને ક�ળવણી િનર�ક્ષક વગર્-૩ની ખાતાક�ય પર�ક્ષા લેવા 

�ગેનો િવગતવાર કાયર્ક્રમ નીચે �જુબ છે. 

 ખાતાક�ય પર�ક્ષાની તાર�ખ :- તા.૦૮,૦૯-�ુલાઇ-૨૦૧૭ 

          આ પર�ક્ષા માટ�ના આવેદનપત્રો બોડર્ની વેબસાઈટ www.sebexam.org વેબસાઇટ પર  

તા:૨૯/૦૫/૨૦૧૭ થી તા:૦૯/૦૬/૨૦૧૭ દરમ્યાન ઓનલાઇન ભરવાના રહ�શે. 

 

 આવેદન ફોમર્ ભરવા �ગે �ચૂનાઓ : 
ઓનલાઇન ભર�લ આવેદન પત્રોની પ્રીન્ટ કાઢ� તેની નકલ નીચ ેજણાવ્યા પ્રમાણે સમય સારણી �જુબ તથા 

ન�� કર�લ કચેર� મારફત રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ને મળ� �ય તે ર�તે મોકલવાના રહ�શે. 

 

ક્રમ ફોમર્ મોકલનાર કોને મોકલશે �િતમ  તાર�ખ 

૧ 

િશક્ષણ િવભાગની વગર્-૩ની ગૌણ સેવાઓ 

• મદદનીશ િશક્ષણ િનર�ક્ષક 

• મદદનીશ િશક્ષક (આચાયર્ મારફત) 

સબંિધત 

 �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

૧૩/૦૬/૨૦૧૭�ધુીમા ંપચંાયત સવંગર્ 

• મદદનીશ �જલ્લા િશક્ષણ િનર�ક્ષક 

• િવસ્તરણ અિધકાર� (િશક્ષણ) 

• ક�ળવણી િનર�ક્ષક વગર્-૩ 

સબંિધત   

�જલ્લા  પ્રાથિમક   િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

૨ 
• �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી 

કિમશનરશ્રી, શાળાઓની કચરે�, 

ગાધંીનગર. ૧૫/૦૬/૨૦૧૭�ધુીમા ં

• �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રી િનયામકશ્રી, પ્રાથિમક િશક્ષણ, ગાધંીનગર. 

૩ 

• કિમશનરશ્રી, શાળાઓની કચેર�,    

   ગાધંીનગર. 

• િનયામકશ્રી, પ્રાથિમક િશક્ષણ, 

  ગાધંીનગર. 

સ�ચવ,રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, ગાધંીનગર ૧૭/૦૬/૨૦૧૭ �ધુીમા ં

 

o ઉમેદવાર દ્વારા સીધા રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ને મોકલાવેલ ફોમર્ રદ ગણવામા ંઆવશે. 

o ઉપરોક્ત �હ�રનામામા ંદશાર્વ્યા �જુબના કમર્ચાર�ઓ � તે સવંગર્માં �રુા પગારમા ંસમાવેશ થયેલ હોવા જોઇએ. 

http://www.sebexam.org/


o ઉમેદવાર� તેમના આવેદનપત્રની િપ્રન્ટ સારણીમાં બતાવ્યા �જુબ કચેર�ના વડા/ ખાતાના વડા મારફતે પ્રમાણપત્રો ઉપર 

કચેર�/ખાતાનાવડાના  સહ� િસ�ા સાથે જ મોકલવાના રહ�શે. તેમજ ખાતાના વડા ધ્વારા ઓનલાઇન એ�અુલ આપવાની 

રહ�શે.સીધા રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ને મોકલાવેલ ફોમર્ અમાન્ય ગણવામા ંઆવશે. 

o ખાતાના વડા/ કચેર�ના વડાએ આ �હ�રનામા/ંપર�ક્ષાની �ણ તેમના કમર્ચાર�ઓને કરવાની રહ�શે . 

o ખાતાના વડા દ્વારા સમય મયાર્દા બાદ આવેલ ફોમર્ સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. 

o પર�ક્ષાના િવષયોનો અભ્યાસક્રમ િશક્ષણ િવભાગના તા:૨૧/૧૨/૨૦૧૨ ના �હ�રનામાના એપેન્ડ�ક્ષ-“એ” �જુબનો રહ�શે.  

o ઉમેદવાર તમામ પ્ર�પત્રો માટ� સરકારશ્રી દ્વારા પ્રકાિશત �સુ્તકોની મદદ લેવા ઇચ્છેતો પ્ર�પત્રોના જવાબ લખવા તેવા        

સરકાર� પ્રકાશનના �સુ્તકોની સહાય લઇ શકાશે.અન્ય પ્રકાર�ુ ંસા�હત્ય લાવી શકાશે નહ�. 

o આવા �સુ્તકોની વ્યવસ્થા ઉમેદવાર� �તે કરવાની રહ�શે. આ વ્યવસ્થા રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા �રુા પાડવામા ંઆવશે નહ� 

�ની ખાસ ન�ધ લેવી. 
 
 

 પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર :: 
o તમામ ઉમેદવારો માટ� પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર અમદાવાદ રહ�શે. 

 
 

 પાસ થવા�ુ ંધોરણ::  
o ઉમેદવાર� દર�ક પેપરમા ંપાસ થવા માટ� ૫૦% �ણુ મેળવવા ફર�યાત છે. 
 
 

 �નૂરાવિત�ત (ર�પીટર) ઉમેદવારો માટ� :: 
o અ�િુ�ણર્ થનાર ઉમેદવારને એક ક� વ� ુ િવષયો/પેપરોમા ં ૬૦% ક� તેથી વ� ુ માકર્સ મેળવેલ હશે તો તેને તેવા 

િવષયો/પેપરોમા ંપછ�ની પર�ક્ષા માટ� (Exemption) ��ુક્ત મળવાપાત્ર રહ�શે. 

o આવા ઉમેદવારોએ તેમને મળવાપાત્ર ��ુક્ત(Exemption)ના િવષયો/પેપરો  માટ� તે પર�ક્ષા પાસ �ગેની પ્રમા�ણત કર�લી 

માકર્શીટની નકલો આવેદનપત્રની િપ્રન્ટ સાથે જોડવાની રહ�શે.તેમજ ઓનલાઇન ભરવામા ંઆવતા ફોમર્મા ં તેનો ઉલ્લેખ 

કરવાનો રહ�શે. આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભયાર્ પછ�ની ��ુક્ત �ગેની ર�ુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા ંઆવશે નહ�. 
 

 પર�ક્ષાની તકો તથા પર�ક્ષા ફ� : 
o ખાતાક�ય પર�ક્ષા િનમ�કૂની તાર�ખથી તથા સીધી ભરતીથી િનમ�કૂ મેળવનાર ઉમેદવારોએ નોકર�મા ં �રૂા પગારમા ં

િનમાયાની તાર�ખથી ૩ વષર્ અથવા ૩ (ત્રણ) તકોમા ં� પહ��ુ ંહોય તેમા ંપર�ક્ષા પાસ કરવાની રહ�શે. પરં� ુઅ��ુ�ૂચત 

�િત, અ��ુ�ૂચત જન�િતના  ઉમેદવારોએ ૩ + ૧ = ૪ તકોમા ંપાસ કરવાની રહ�શે. આવા ઉમેદવારોએ િનયત થયેલ તક 

�ધુી કોઇ પર�ક્ષા ફ� ભરવાની રહ�તી નથી. 

o ઉપર �જુબની િનયત સમય મયાર્દા તથા િનયત તકોમા ંજો ઉમેદવાર ખાતાક�ય પર�ક્ષા પાસ ના કર�લ હોય  

તો આવા ઉમેદવારોએ વ્ય�ક્તગત  પર�ક્ષા ફ�ની રકમ “સ�ચવશ્રી રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ , ગાધંીનગર” ના નામનો 

�|. ૨૦૦/- નો ડ�માન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાવીને આવેદનપત્રની િપ્રન્ટ સાથે જોડવાનો રહ�શે. 

 પ્રર�ક્ષા�ુ ંમાધ્યમ :-  

o દર�ક પ્ર�પત્રો �જુરાતી ભાષાના રહ�શે.  
 

 પર�ક્ષાના પ્ર�પત્ર�ુ ંમાળ� ુ:- 
o દર�ક પ્ર�પત્ર બ�ુવૈક�લ્પક પ્રકારના રહ�શે.(MCQ) 

o દર�ક પ્ર�પત્રમા ં૧૦૦ પ્ર�ો રહ�શે. તથા દર�ક પ્ર� ૧ �ણુનો રહ�શે આમ �ુલ ૧૦૦ �ણુ�ુ ંપ્ર�પત્ર રહ�શે. 

o ઉ�રવહ� OMR સ્વ�પની રહ�શે. �મા ંઆપેલા િવકલ્પો પૈક� સાચા િવકલ્પમા ંગોળ  ● કરવા�ુ ંરહ�શે. 



o ખાતાક�ય પર�ક્ષા સિમતીની બેઠકમા ંથયેલ ચચાર્ અ�સુાર આ વખતે ટ�કનીકલ ઉપલબ્ધતા અને અ��ુુળતા થશે તો આ 

પર�ક્ષા ઓનલાઇન લેવામા ંપણ આવે તેવી સભંાવના રહ�શે. 
 

 પર�ક્ષાનો કાયર્ક્રમ :: 

ક્રમ                   પ્ર�પત્ર તાર�ખ સમય �ણુ 

૧ સેવાપ્રથા ૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ૧૧.૦૦ થી ૧૩.૩૦ ૧૦૦ 

૨ �હસાબીપ્રથા ૦૮/૦૭/૨૦૧૭ ૧૪.૩૦ થી ૧૭.૦૦ ૧૦૦ 

૩ િશક્ષણ ખાતાના િનયમો અને ધારા ધોરણો તથા યોજનાઓ ૦૯/૦૭/૨૦૧૭ ૧૧.૦૦ થી ૧૩.૩૦ ૧૦૦ 

૪ પ્રક�ણર્ ૦૯/૦૭/૨૦૧૭ ૧૪.૩૦ થી ૧૭.૦૦ ૧૦૦ 

 
 

 ઓનલાઇન અર� કરવાની ર�ત :- 
 આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા ઓનલાઇન જ અર� સ્વીકારવામા ં આવશઉેમદેવારતા: ૨૯/૦૫/૨૦૧૭ 

બપોરના ૧૫.૦૦ કલાકથી ૦૯/૦૬/૨૦૧૭ રાતે્ર ૧૧.૫૯ કલાક દરમ્યાન (www.sebexam.org)પર અર�પત્રક ભર� શકશ.ેઉમદેવાર� 

અર�પત્રક ભરવા માટ� નીચ ે�જુબના સ્ટ�પ્સ અ�સુરવાના રહ�શ.ેઅર� કરવા માટ� નીચ ે confirm  કયાર્ પછ� જ અર� માન્ય ગણાશ.ે  

o સમગ્ર ફોમર્ �ગે્ર�મા ંભરવા�ુ ંરહ�શે. 

o સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જ�ુ.ં 

o ‘Apply online  ઉપર Click કર�ુ.ં 

o “ખાતાક�ય પર�ક્ષા (વગર્: ૩)સામે Apply Now પર Click કર�ુ.ં 

o Apply Now પર Click કરવાથી Application Format  દ�ખાશે Application Format   મા ં સૌપ્રથમ માગવામા ંઆવેલ 

મા�હતી ભરવાની રહ�શે. 

o હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે અહ� ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે. 

� ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. 

o હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photo- Signature પર  Click કરો અહ� તમરો Confirmation Number Type કરો અને 

તમાર� Birth Date Type કરો  ત્યારબાદ Submit પર Click કરો  અહ� Photo અને Signature upload  કરવાના છે. 

o Photo અને Signature upload  કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG format માં )10 Kb (સાઇઝથી વધાર� 

નહ�) તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ Browse Button  પર Click કરો  હવે Choose File ના સ્ક્ર�નમાથંી � ફાઇલમા ંJPG 

format  મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો  અને Open Button  ને Click કરો  હવે Browse Button 

ની બા�ુમા ંupload Button પર Click કરો  હવે બા�ુમા ંતમારો Photo દ�ખાશે  હવે આજ ર�તે Signature પણ upload 

કરવાની રહ�શે. 

o હવે Preview & Confirm Application  પર  Click કરો.અહ� તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમાર� Birth 

Date Type કરો  ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. જો અ�હ અર�મા ં�ધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  ઉપર 

Click કર�ને �ધુારો કર� લેવો અર� Confirm કયાર્ પહ�લા ંકોઇ પણ પ્રકારનો �ધુારો અર�મા ંકર� શકાશે અર� પરં� ુ

Confirm થઇ ગયા બાદ અર�મા ંકોઇપણ �તનો �ધુારો કર� શકાશે નહ�. 

o જો અર� �ધુારવાની જ�ર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કર�ુ ંConfirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અર�નો 

બોડર્મા ંOnline  સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ જ માન્ય ગણાશે.. 

o હવે Print Application પર Click કર�ુ.ં અહ� તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમાર� Birth Date Type કરો. 

ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. 

o અ�હ�થી તમાર� અર�પત્રકની િપ્રન્ટ તથા પ્રમાણપત્રની નકલ કાઢ�  લેવી . 

o હવે અર�પત્રકની િપ્રન્ટ પર ઉમેદવાર� તેમના ફોમર્ સારણીમા ંબતાવ્યા �જુબ કચેર�ના વડા/ ખાતાના વડા મારફતે 

પ્રમાણપત્રો ઉપર કચેર�/ખાતાના વડાના  સહ� િસ�ા સાથે જ મોકલવાના રહ�શે.  

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/


o અર�પત્રક ભરવામા ંકોઇપણ પ્રકારની �શુ્ક�લી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામા ંઆવેલ ફોન નબંર પર સપંકર્  

કરવો . 

• ઉમેદવાર તેમના આવેદનપત્રો રા�ય પર�ક્ષા બોડર્મા ંસીધા મોકલશે તો તે રદ ગણવામા ંઆવશે. 

 

 જ�ર� આધારો/પ્રમાણપત્ર 

ઓનલાઇન ભર�લ આવેદનપત્રની િપ્ર�ન્ટ કાઢ� તેની સાથે નીચે �જુબના આધારો /પ્રમાણપત્રો જોડવાના રહ�શે.  
o ઓનલાઇન અર�પત્ર (પ્રમાણપત્ર પર કચેર�ના વડાના સ�હ-િસ�ા સાથે )  

o પર�ક્ષા ફ� નો ડ�.ડ�. (લા� ુપડ� ુહોય તો) 

o અગાઉના દર�ક પ્રયત્નોની માકર્શીટની પ્રમા�ણત કર�લ નકલ બીડવી. 

o ઉમેદવારનો �રુા પગારનો કચેર� આદ�શ.. 

o વય અને નોકર�ની મયાર્દામા ં�ટછાટ માટ� આપનાર સ�ા ધરાવતા અિધકાર�ઓનો �કુમ નકલ સામેલ રાખવી.  

 સામાન્ય �ચુનાઓ:- 
o ખાતાક�ય પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત ઉમેદવારો બેસવાપાત્ર છે ક� ક�મ ? તે �ગે � તે ખાતાના વડાએ ચકાસણી કર�ને     

ઓનલાઇન ભરવામા ંઆવેલ આવેદનપત્રો જ�ર� આધારો સ�હત બોડર્ને સમયસર મોકલી આપવાના રહ�શે. 

o ખાતાક�ય પર�ક્ષામા ંફ� જમા થાય બાદ કોઇપણ સજંોગોમા ંપરત કરવામા ંઆવશે નહ�. 

o ઘણા �કસ્સામા ંપર�ક્ષાની ક�ટલી તકો છે તે ફોમર્મા ંદશાર્વવામા ંઆવતી નથી. � ફોમર્મા ંઅ�કૂ દશાર્વવાની રહ�શે. અ�રૂ�     

િવગતવાળા ફોમર્ રદ થવાને પાત્ર થશે.  

o પ્રજ્ઞાચ� ુ ઉમેદવારોએ રાઇટરની મ�ૂંર� કચેર�ના વડાની મેળવવાની રહ�શે. 

o ફોમર્ સ્વીકારવાની િનયત તાર�ખ �ણૂર્ થયા બાદ ફોમર્ બોડર્ને મોકલવા નહ�. 

o િશક્ષણ િવભાગના તા:-૨૧/૧૨/૨૦૧૨ નોઠરાવ ઓનલાઇન �કુ�લ છે, �ની ન�ધ લેવી.  
 

 
અધ્યક્ષ 

રાજય પર�ક્ષા બોડર્  

ગાધંીનગર 

 

 નકલ સિવનય રવાના �ણ તથા કાયર્વાહ� સા� : 
(૧) અગ્ર સ�ચવશ્રી, િશક્ષણ િવભાગ, નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૨) િનયામકશ્રી પ્રાથિમક િશક્ષણ,�.ુરા. �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૩) કિમ�રશ્રી,શાળાઓની કચેર�,�.ુરા. �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૪) િનયામકશ્રી,�જુરાત શૈક્ષ�ણક સશંોધન અને તાલીમ પ�રષદ,ગાધંીનગર. 

(૫) િનયામકશ્રી, સાક્ષરતા અને િનરંતર િશક્ષણ,�.ુરા. બ્લોક ન ં૧૨, �ુના સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 
(૬) િનયામકશ્રી, �જુરાત શૈક્ષ�ણક ટ�કનોલો� ભવન, �.ુરા. અમદાવાદ. 

(૭) િનયામકશ્રી, સ્ટ�ટ પ્રો�ક્ટ ડાયર�ક્ટર,ડ�.પી.ઇ.પી., ગાધંીનગર. 
(૮) જનરલ મેનેજરશ્રી, ઇન્ડ�ક્ષ-બી,ઉદ્યોગ ભવન,ગાધંીનગર. 

 નકલ �ણ તથા કાયર્વાહ� સા� : 
(૧) �જલ્લા િશક્ષણાધીકાર�શ્રી,તમામ. 
(૨) �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાધીકાર�શ્રી,તમામ. 
(૩) �જલ્લા િનરંતર િશક્ષણાધીકાર�શ્રી,તમામ. 
(૪) શાસનાિધકાર�શ્રી, નગર પ્રાથિમક િશક્ષણ સિમિત, તમામ 



 

પ્રમાણપત્ર 

               આથી પ્રમા�ણત કરવામા ંઆવે છે ક�, ઉપરની તમામ િવગતો ચકાસતા તે સ�ંણૂર્ સાચી જણાયેલ છે. 

શ્રી...................................................................................................................................................................... 

હોદ્દો.................................................................. કચેર�� ુ ંનામ .............................................................................. 

માહ�-�ુલાઇ-૨૦૧૭મા ંલેવાનાર ખાતાક�ય પર�ક્ષા માટ� પાત્રતા ધરાવે છે. 

 
 
 

સ્થળ :         કચેર�ના વડાની સહ� અને િસ�ો 

તાર�ખ :     

 
 
 
 
 

        ખાતાના વડાની સહ� અને િસ�ો 

સ્થળ : 

તાર�ખ :   

 
 

::  પ્રમાણપત્ર  :: 

 

શ્રી...................................................................................................................................................................... 

સને �ુલાઇ-૨૦૧૭મા ંલેવાનાર� ખાતાક�ય પર�ક્ષામા ંિનયમો�સુાર સરકારશ્રીએ પરવાનગી આપી છે અને િનયમ પ્રમાણે  

જ�ર� પર�ક્ષા ફ� ભર�લ છે / ફ� ભર�લ નથી.ફ� નો �ડમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આ સાથે મોકલી આપવામા ંઆવે છે.ઉમેદવારને � 

વધારાની તક અપાઇ છે તે �ુકમની એક નકલ આ સાથે સામેલ છે. 

 
 

સ્થળ:         કચેર�ના વડાની સહ� અને િસ�ો 

તાર�ખ : 

 

સ્થળ:         ખાતાના વડાની સહ� અને િસ�ો 

તાર�ખ : 

 
   
 
 
 


