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રા�ય પર��ા બોડ�,�જુરાત રા�ય, સે�ટર-૨૧,ગાધંીનગર 

  “�����к-��
���к �ш� �ш��� ��� ����” 

                                                             “Primary-Secondary Scholarship Exam” 
 

)*+�,�-./::1��/к:���23/��-��.�ш.�./2019/3916-3997                                =�:22/07/2019 

  િશ�ણ અને મ#ુર િવભાગ, ગાધંીનગરના તા.૦૯/૧૧/૧૯૮૪ના ઠારાવ ,માકં: એસ.સી. એચ./૧૦૮૯/ 

૪૦૪૯ અ0વયે  તા:૧૮/૭/૨૦૧૯ રોજ રા�ય પર��ા બોડ�, ગાધંીનગર ખાતે મળેલ 6ાથિમક-મા8યિમક િશ�ણ 

િશ9ય:િૃ< પર��ા સિમિતની બેઠકમા ંન=� થયા >જુબ 6ાથિમક-મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા (ш*+��/>�?� 

/@��2A �BC=��)માટ? લાભાથ@ િવAાથ@ઓની પસદંગી કરવા માટ? આગામી તા.૨૦/૧૦/૨૦૧૯ રિવવારના  રોજ 

પર��ા યોજવામા ંઆવશે. 

આ પર��ા માટ?ના આવેદનપFો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ થી  

તા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ દરિમયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહ?શે. 
 

 

� ����,3 к��E1� : 

1� �BF=  =���х 

૧ Jહ?રના>ુ ંબહાર પાડKાની તાર�ખ  ૨૨/૦૭/૨૦૧૯  

૨ www.sebexam.orgવેબસાઇટ પર પર��ા માટ?L ુ ંઆવેદનપF  

ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  

 તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ થીતા.૨૬/૦૮/૨૦૧૯ 

3 પર��ા માટ?ની ફ� પોOટ ઓફ�સ ખાતે અથવા ઓનલાઈન 

ભરવાનો  સમયગાળો 

તા.૦૮/૦૮/૨૦૧૯ થી તા.૨૭/૦૮/૨૦૧૯ 

૪ (૧)6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાના 6ાથિમક શાળા Sારા      

ભરાયેલા આવેદનપFો તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�/ 

શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાની Uિતમ તાર�ખ 

 

 

૦૩/૦૯/૨૦૧૯ 

(૨) મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાના મા8યિમક શાળા 

Sારા ભરાયેલા આવેદનપFો WજXલા િશ�ણાિધકાર� કચેર�મા ં

જમા કરાવવાની Uિતમ તાર�ખ 

૫

  

(૧)6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા માટ? તાTકુા 6ાથિમક 

િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર� Sારા આવેદનપFોની 

ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર 

ઓનલાઇન એZવુ કરવાની તથા આવેદનપFો DPEO કચેર�મા ં

જમા કરાવવાની Uિતમ તાર�ખ 

 

 

૧૦/૦૯/૨૦૧૯ 
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(૨)મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા માટ? WજXલા 

િશ�ણાિધકાર�ની કચેર� Sારા આવેદનપFોની ચકાસણી કર� 

રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન 

એZવુ કરવાની Uિતમ તાર�ખ 

 

 

૧૦/૦૯/૨૦૧૯ 
 

૬ (૧)6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાના DPEO કચેર� Sારા 

તાTકુામાથંી આવેલ આવેદનપFોની હાડ�કોપી રા.પ.બોડ�મા ં

જમા કરાવવાની Uિતમ તાર�ખ  

 

 

 

૧૬/૯/૨૦૧૯ 

(૨)મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાના શાળામાથંી આવેલ 

આવેદનપFોની હાડ�કોપી DEO કચેર� Sારા રા.પ.બોડ�મા ં જમા 

કરાવવાની Uિતમ તાર�ખ 

૭ પર��ા તાર�ખ  ૨૦/૧૦/૨૦૧૯ 
 
 

 

 

 

 

� K�LMB��,N A��к�= : 
 
 

� �����к �ш� �ш��� ��� ���� : 

     [ િવAાથ@ ચાT ુશૈ�]ણક વષ�મા ંધોરણ- ૬ મા ંસરકાર� 6ાથિમક શાળાઓ, લોકલ બોડ� શાળાઓમા ં

(WજXલા પચંાયત/મહાનગરપા]લકા/નગરપા]લકાની શાળા) _ા0ટ?ડ 6ાથિમક  તથા નોન _ા0ટ?ડ 6ાથિમક 

શાળાઓમા ંઅ`યાસ કરતા હોય તેવા િવAાથ@ઓ 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાની પર��ા આપી શકશે. 
 

ધોરણ-૫ મા ંઓછામા ંઓછા ૫૦% �ણુ ક? સમક� _ેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ. 
 
 

� ��
���к �ш� �ш��� ��� ���� : 

    [ િવAાથ@ ચાT ુશૈ�]ણક વષ�મા ંધોરણ- ૯ મા ંસરકાર� મા8યિમક શાળાઓ, લોકલ બોડ� શાળાઓમા,ં 

_ા0ટ?ડ  મા8યિમક તથા નોન _ા0ટ?ડ મા8યિમક શાળાઓમા ંઅ`યાસ કરતા હોય તેવા િવAાથ@ઓ મા8યિમક 

િશ�ણ  િશ9ય:િૃ< પર��ાની પર��ા આપી શકશે. 
 

ધોરણ- ૮ મા ંઓછામા ંઓછા ૫૦% �ણુ ક? સમક� _ેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ. 
 
 

� OP��Q1� : 

� �����к �ш� �ш��� ��� ����  

6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા માટ? અ`યાસ,મ ધોરણ-૧ થી ૫ cધુીનો રહ?શે. 

� ��
���к �ш� �ш��� ��� ���� 

મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા માટ? અ`યાસ,મ ધોરણ- ૬ થી ૮ cધુીનો રહ?શે. 
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� ��
�� : 

� 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા અને મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ાના 6d પેપરોLુ ંમા8યમ માF 

�જુરાતી રહ?શે.  
 
 

� �R�S,3 T�/U3 O,L V.� : �����к- ��
���к �ш� �ш��� ��� ����  

кQ3W� ,3 �к�� �R3 V.� Q�� 

(૧) ભાષા-સામા0યeાન ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦   િમનીટ 

(૨) ગ]ણત-િવeાન ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦   િમનીટ 
 

  ,XY:: ZY K�LMB��3,L ������/ �,�� O[.Q�� BY���,3 Q�� �\B���S �шL 
 

� ���� ]� : 
 

1� ����[./,�� ����]� ��кEшNW/�����S]� .̂A 

૧ 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા ૨૫/- ૧૫/- ૪૦/- 

૨ મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા ૩૫/- ૧૫/- ૫૦/- 

� Q�B_QU�` OAF�N a bкBB�,3 �*+шL.   
 
 

� cBк ���EM� : 

6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા અને મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા માટ? આવક મયા�દાને 8યાને 

લેવામા ંઆવતી નથી. 
 

� d,A�e, O�f к�B�,N ��= :- 

 આ Jહ?રાતના સદંભ�મા ંરા�ય પર��ા બોડ� Sારા ઓનલાઇન જ અરf Oવીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર 

=�.08/08/2019 (2�3�,� 14.00) �N =�.26/8/2019 (���S,� 23.59 кA�к k.YN) દરhયાન 

www.sebexam.org પર અરfપFક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર? અરf કરવા માટ? નીચે >જુબના Oટ?iસ 

અLસુરવાના રહ?શે. અરfપFક Confirm કયા� પછ� જ અરf મા0ય ગણાશે. 

• સમ_ ફોમ� U_ેfમા ંભરવાLુ ંરહ?શે. 

• સૌ 6થમ www.sebexam.org પર જ:ુ.ં 

• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કર:ુ.ં 

• “6ાથિમક િશ9ય:િૃ< પર��ા (ધોરણ-૬) ” અથવા “ મા8યિમક િશ9ય:િૃ< પર��ા (ધોરણ-૯)” સામે Apply 

Now પર Click કર:ુ.ં 
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• Apply Now �� Click к�B��N Application Format   M+х�шL. Application Format ��/ Ql��� ��FB���/ 

cBLA =��� ��m*=N n�B�,N �*+шL. 

• �Bo��p,N �BF=3 U-DISE Number  ,� cY��+ n�B�,N �*+шL. 

• ш�\�,N �BF=3 ��W+ ш�\�,� DISE Number ,� cY��+ n�B�,N �*+шL. 

• હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save થશે. અહk ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે. 

[ ઉમેદવાર? સાચવીને રાખવાનો રહ?શે. 

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photo- Signature પર  Click કરો. અહk તમારો Application Number 

Type કરો અને તમાર� Birth Date Type કરો. lયારબાદ Submit પર Click કરો. અહk Photo અને Signature 

upload  કરવાના છે. 

• Photo અને Signature upload કરવા સૌ 6થમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(10 Kb) 

સાઇઝથી વધાર? નહk તે ર�તે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના 

O,�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. 

• હવે Confirm Applicationપર  Click કરો.અહk તમારો Application Number Type કરો અને તમાર�  Birth Date 

Type કરો. lયારબાદ Submit પર Click કરો. જો અpહ અરfમા ંcધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application  

ઉપર Click કર�ને cધુારો કર� લેવો. અરf Confirm કયા� પહ?લા ંકોઇ પણ 6કારનો cધુારો અરfમા ંકર� 

શકાશે. પરંq ુઅરf Confirm થઇ ગયા બાદ અરfમા ંકોઇપણ Jતનો cધુારો કર� શકાશે નહ�. 

• જો અરf cધુારવાની જrર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કર:ુ.ંConfirm પર Click કરવાથી 

ઉમેદવારની અરfનો OnlineOવીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા0ય ગણાશે. 

• હવે Print Application & Fee  Challan  પર Click કર:ુ.ં અહk તમારો Confirmation Number Type કરો અને 

તમાર� Birth Date Type કરો. lયારબાદ Submit પર Click કરો. 

• અpહsથી તમાર� અરfપFકની તથા ફ� ચલણની િ60ટ કાઢ�  લેવી.  

• lયારબાદ ફ� ચલણની Oલીપ �જુરાતની કોઇપણ કોhiuટુરાઇઝ ભારતીય પોOટ ઑફ�સની શાખામા ં ફ� 

રોકડમા ંઅથવા ઓનલાઇન પેમે0ટ ગેટવે Sારા ATM CARD/NET BANKING થી પર��ા ફ� ભર� શકશે. 
 

� ]� n�B�,N ��=:   

• પર��ા ફ� ભરવા માટ? ઉમેદવાર? અરf  Confirm થયા બાદ ચલણ Oલીપ િ60ટ કર� આ પે Oલીપ 

�જુરાતની કોઇપણ કોhiuટુરાઇઝ ભારતીય પોOટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� રોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ?શે.  

• ઉમેદવાર ઓનલાઇન પેમે0ટ ગેટવે Sારા ATM CARD/NET BANKING થી પણ પર��ા ફ� ભર� શકાશે.  

• ફ� Oવીકાર ક?0w તર�ક? �જુરાતની કhiuટુરરાઈઝ પોOટ ઓફ�સમા ંઆવેદનપF ભયા� બાદ ફ�ના ચલણની 

િ60ટ કાઢ� પર��ા ફ� ભર� શકાશે.Fણ ભાગમા ંિ60ટ થયેલ ચલણ પૈક� બ ેભાગ પોOટ ઓફ�સ Sારા પરત 
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આપવામા ં આવશે. પોOટ ઓફ�સ Sારા ફ� ભરનારને પોOટ ઓફ�સ Sારા આપવામા ંઆવતી ર�સીiટ સાથે [ 

તે ક0ફમxશન નબંરથી જ ફ� ભરાયેલ છે ક? નpહ તેની ચકાસણી કર� લેવાની રહ?શે.  

• ઓનલાઈન પેમે0ટ ગેટવે Sારા “ATM CARD/NET BANKING”થી પણ ફ� ભર� શકાશે. ઓનલાઈન ફ� જમા 

કરાવવા માટ? “PRINT APPLICATION/CHALLAN” પર Click કર:ુ.ં અને િવગતો ભરવી. lયારબાદ ONLINE 

PAYMENT ઉપર �લીક કર:ુ.ં lયારબાદ આપેલ િવકXપોમા ંNET BANKING OF FEE  અથવા Other 

Payment Mode ના િવકXપોમાથંી યોzય િવકXપ પસદં કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ� જમા થયા 

બાદ આપને આપની ફ� જમા થઈ ગઈ છે તે: ુSCREEN પર લખાયેTુ ંઆવશે. અને e-receipt  મળશે [ની 

િ60ટ કાઢ� લેવી. જો 6p,યામા ંકોઈ ખામી હશે.તો SCREEN પર આપની ફ� ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.   

• ઓનલાઈન ફ� ભરનાર? જો તેના બ{ક ખાતામાથંી ફ� ની રકમ કપાયા બાદ ૨૪ કલાકમા ંe-receipt  જનર?ટ 

ન થઈ હોય તો તાlકા]લક રાજય પર��ા બોડ�ને ઈ-મેઈલથી સપંક� કરવાનો રહ?શે.   
 

� vw�� cY��3 / �����S3 : 

• ઓનલાઇન ભર?લ આવેદનપFની િ60ટ કાઢ� તેની સાથે નીચે >જુબના આધારો/6માણપFો જોડવાના રહ?શે. 

• ફ� ભયા�L ુ ંચલણ (માF SEB કોપી) 
 

� ш�\�x к�B�,N к��EB�*�: 

• �Bo��pd,L ���� ��W+,� cBLM,�S3 d,A�e, n�� c�B�,N Q/y b�E vB�2M��� z =L ш�\�,N 

�*+шL. 

(૧) 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા(ધોરણ-૬)ના 6ાથિમક શાળા Sારા  ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપFો  

     ઉપર આચાય�|ીના સpહ-િસ=ા કર� રાજય પર��ા બોડ�ના ચલણની કોપી સાથે તા-૦૩/૦૯/૨૦૧૯  cધુીમા ં   

     આવેદનપFો  સબંિંધત તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની/શાસનાિધકાર� ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ?શે. 

(૨) મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા(ધોરણ-૯)ના મા8યિમક શાળા Sારા ભરાયેલા તમામ ઓનલાઇન આવેદનપFો  

    ઉપર આચાય�|ીના સpહ-િસ=ા કર� રાજય પર��ા બોડ�ના ચલણની કોપી સાથે તા-૦૩/૦૯/૨૦૧૯   cધુીમા ં   

    આવેદનપFો સબંિંધત WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ીની  કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ?શે. 
 

� =�{.к� �����к �ш���Yк���/ш�Q,��Yк���,Nк�B�,N к��EB�*�:  

• તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ં6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા(ધોરણ-૬) ના 

6ાથિમક શાળામાથંી આવેલ આવેદનપFોની આધારો સpહત ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ંઆવેલ 

લોગઇન પર તા:૧૦/૯/૨૦૧૯ cધુીમા ંઓનલાઇન એZવુ કરવાના રહ?શે.  
 

• તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ં આવેલ તમામ આવેદનપFોની હાડ�કોપી 

તા:૧૦/૦૯/૨૦૧૯ cધુીમા ં WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ?શે. 
 

 

� |v}A� �����к �ш���Yк���~N,N кUL��x к�B�,N к��EB�*�:  

• WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ તમામ આવેદનપFોની હાડ�કોપી તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૯ cધુીમા ં

રા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ?શે.  
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� |v}A� �ш���Yк���~N,N кUL��x к�B�,N к��EB�*�:  

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ીની કચેર�મા ંમા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ< પર��ા(ધોરણ-૯ના મા8યિમક શાળામાથંી 

આવેલ આવેદનપFોની આધારો સpહત ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ં આવેલ લોગઇન પર 

તા:૧૦/૯/૨૦૧૯ cધુીમા ંઓનલાઇન એZવુ કરવાના રહ?શે.  
 

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ીની કચેર�એ તમામ આવેદનપFોની હાડ�કોપી તા:૧૬/૦૯/૨૦૧૯ cધુીમા ં રા�ય 

પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ?શે.  
 

� ન}ધ: આવેદનપFો રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એZવુ કરવા માટ?ની પ~િત  

તથા  uઝુર  નેમ  અને  પાસવડ�  બોડ�  Sારા  અલગ  પFથી તમામ WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�|ીની 

કચેર�ને /તમામ WજXલા  િશ�ણાિધકાર�|ી મોકલી આપવામા ંઆવશે.  

� ��FEMшEк k bU,�d :: 

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ીઓએ / WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�|ીઓએ/ શાસનાિધકાર�|ીઓએ પોતાના 

તાબા હ?ઠળની તમામ શાળાઓમા ં આ Jહ?રનામાનંી નકલ તા-૦૮/૦૮/૨૦૧૯cધુીમા ં ફરfયાતપણ ે

પ}હચાડવાની રહ?શે. 

• કોઇપણ શાળામાથંી Jહ?રના>ુ ં ના મ�યાની ક? િવલબંથી મ�યાની ફર�યાદ આવશે તો તેની સ�ંણૂ� 

જવાબદાર� સબંિંધત WજXલા િશ�ણાિધકાર�/WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�ની 

રહ?શે. 

• િવAાથ@ઓને પર��ા માટ?ના આવેદનપFો ઓનલાઇન ભર� આપવાની સ�ંણૂ� જવાબદાર� [ તે શાળાની 

રહ?શે. 

• 6ાથિમક શાળા Sારા ભરાયેલા 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ<ના તમામ ઓનલાઇન આવેદનપFો ઉપર 

આચાય�|ીના સpહ-િસ=ા કર� જrર� આધારો/6માણપFો સાથે =�.૩/૯/૨૦૧૯cધુીમા ંતાTકુા 6ાથિમક  

િશ�ણાિધકાર�ની /શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ?શે. 

• મા8યિમક શાળા Sારા ભરાયેલા મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ<ના તમામ ઓનલાઇન આવેદનપFો ઉપર 

આચાય�|ીના સpહ-િસ=ા કર� જrર� આધારો/6માણપFો સાથે તા.૦૩/૦૯/૨૦૧૯cધુીમા ં WજXલા 

િશ�ણાિધકાર�|ીની  કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ?શે. 
 

• તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ં6ાથિમક શાળામાથંી આવેલ આવેદનપFોની 

આધારો સpહત ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ં આવેલ લોગઇન પર તા.૧૦/૦૯/૨૦૧૯ 

cધુીમા ંઓનલાઇન એZવુ કયા� બાદ તમામ આવેદનપFોની હાડ�કોપી WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�ની 

કચેર�મા ંજમા કરાવવાની રહ?શે. 

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ીની કચેર�મા ં મા8યિમક શાળામાથંી આવેલ આવેદનપFોની આધારો સpહત 

ચકાસણી કર� રા.પ.બોડ� Sારા આપવામા ંઆવેલ લોગઇન પર તા:૧૦/૯/૨૦૧૯ cધુીમા ંઓનલાઇન 

એZવુ કરવાના રહ?શે.  
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• WજXલા 6ાથિમક  િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ 6ાથિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ<ના તમામ આવેદનપFોની 

હાડ�કોપી =�16/09/2019 cધુીમા ંરા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ?શે. 

• WજXલા િશ�ણાિધકાર�ની કચેર�એ મા8યિમક િશ�ણ િશ9ય:િૃ<ના તમામ આવેદનપFોની હાડ�કોપી 

=�16/09/2019 cધુીમા ંરા�ય પર��ા બોડ�- ગાધંીનગર ખાતે જમા કરાવવાના રહ?શે. 
  

� OF��,N k bU,�d :: 

 �Bo��p O�B� ш�\� ���� =L�,� cBLM,�S3 ���� ���� 23�E��/ QNY� �3кAB���/ cBшL =3 =L 

�M F�B���/ cBшL. 

 O�f�Sк n�B���/ к3e�� �к��,N -.�к+AN v��� =3 BL2Q�eW �� c�B���/ cBLA ]3, ,/2� 

�� Q/�кE  к�B3.   

 |v}A� к�x�N �к��ш= �=�/ ш���к �LFL��,/B=E��,�S3��/ �� )*+�,�-./ ��Q� к�� B�.��/ B�. 

�Bo��pd ������/ K��C�= ��� =LB� ���,3 к�B�,� �*+шL.  

 �Bo��p,� m*=,L 
��,L Ae, |v}A�,N M�+к ш�\���/�N d����/ d�� 5 (��/U) �BY��pd,� 

cBLM,�S n��� =LB� ���,3 к�B�,� �*+шL.  

 v3 ]3�E n�=N Bх=L к3���  �Bo��p ,��, OWк, v�� =���х,)�= к+ O�� к3e � bA *3� 

O�B� cY�� ���Q ,/2� ,�х=�  �Bo��p[./ ,�� ,� M+х�� =3 �Bo��p *�A z ш�\���/ 

OP��Q к�=3 *3� =L ш�\�,� cU��E~N,3 Q/�кE  к�� �Bo��p,� cY�� ���Q ,/2�,N 

�BF=��/ cU��E~N ����  k.Y��3 к�B�,3 �*+шL. k.Y��3 ���,� 24 кA�к 2�M cBLM,�S 

n�� шк�шL.  

 cBLM, �S n�B�,� �L}A� mMBQ��/ cY�� ���Q,N к3��� � bA �BF=��/ к���LA  

k.Y��3 
��,L ALB���/ ,*� cBL c�N ]3�E n�,��+ cBLM, �S,N Q�����EM� 
��,L A� 

OY�� ���Q��/ k.Y��3 к�B�,3 �*+шL.k .Y��� к�B�,N vB�2M��� z =L ш�\�,� cU��E,N 

�*+шL.       

 ,��, OWк,v�� =���х, )�= к+ O�� к3e 2�2=L ���\�N 23�E ���� k.Y��3 к�� c�B���/ 

cBшL ,*� z,N х�Q ,XY ALBN.  
 

C�\: F�/YN,F�   

=���х: 22/07/2019                                                                 ( �N.x.v{. ) 

     O
 � 

��v�����23�E 
F�/YN,F� 
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� ,кA �B�,� O�A��� 

(૧) WજXલા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�|ી, (તમામ) 

      WજXલાના તમામ તાTકુા 6ાથિમક િશ�ણાિધકાર�|ીઓ  તેમજ તમામ6ાથિમક શાળાઓને Jણ કરવા સાr. 

(૨) શાસનાિધકાર�|ી, તમામ 

     આપના તાબાહ?ઠળની તમામ શાળાઓને Jણ કરવા સાr. 

(૩)WજXલા િશ�ણાિધકાર�|ી, (તમામ) 

     WજXલાના તમામ મા8યિમક શાળાઓને Jણ કરવા સાr. 

(૪) જનરલ મેનેજર|ી, ઇ0ડ?�-બી, ઉAોગ ભવન, ગાધંીનગર 

(૫) ચીફ પોOટ માOટર જનરલ, �જુરાત રા�ય, અમદાવાદ 

(૬) મેનેઝર|ી,બીલ ડ?Oક,અમદાવાદ.  

� ,кA Q�B,� �B�,� )� Q�w. 

(૧) માન.સ]ચવ|ી(6ાથિમક-મા8યિમક િશ�ણ), િશ�ણ િવભાગ, સ]ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૨) Oટ?ટ 6ો[�ટ ડાયર?કટર|ી, સવ� િશ�ા અ]ભયાનની કચેર�ની કચેર�, ગાધંીનગર  

(૩) નાયબ િનયામક|ી,6ાથિમક િનયામકની કચેર�, �લોક ન:ં૧૨/૧, ડૉ.fવરાજ મહ?તા ભવન,ગાધંીનગર. 

(૪)નાયબ િનયામક|ી,ઉ�ચ િશ�ણ  િનયામકની કચેર�, �લોક ન:ં૧૨/૧, ડૉ.fવરાજ મહ?તા ભવન, ગાધંીનગર. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


