
યાજ્મ યીક્ષા ફડડ,ગજુયાત યાજ્મ, વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય 
 

“પ્રાથમભક- મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા” અને ભાધ્મમભક મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા” 
જાહયેનામ ું  

ક્રભાુંક:યાફો/પ્રા-ભા. મળ../૨૦૧૬/૬૮૮૩-૬૯૨૫                        તા:૦૧/૦૯/૨૦૧૬ 
 

 શળક્ષણ અન ે ભજુય શલબાગ, ગાાંધીનગયના તા. ૯/૧૧/૧૯૮૪ ના ઠાયાલ ક્રભાાંક : 

એવ.વી.એચ./૧૦૮૯/૪૦૪૯/છ  અન્લમ ેતા:૩૧/૦૮/૨૦૧૬ ના યજ  યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગાાંધીનગય 
ખાતે ભેર પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા અને ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા વશભશતની 
ફેઠકભાાં નક્કી થમા મજુફ પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા અને  ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા 
(ળશયેી /ગ્રામ્મ/ટ્રામફર શલસ્તાય) ભાટે ભેયીટના ધયણે રાબાથી શલદ્યાથીઓની વાંદગી કયલા ભાટે 
આગાભી તા:૨૭/૧૧/૨૦૧૬, યમલલાયના યજ યીક્ષા મજલાભાાં આલળ ે

        આ યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રો   www.sebexam.org  લેફસાઇટ ય 
તા:૦૭/૦૯/૨૦૧૬ થી તા:૦૭/૧૦/૨૦૧૬ દયમભમાન ઓનરાઇન બયલાના યહળેે.  

 

 યીક્ષાનો કામયક્રભ : 
ક્રભ મલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીખ  ૦૧/૦૯/૨૦૧૬ 

૨ www.sebexam.org લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં 
આલેદનત્ર  ઓનરાઇન બયલાન વભમગા  

૭/૯/૨૦૧૬ થી ૭/૧૦/૨૦૧૬ 

3 યીક્ષા ભાટેની પી સ્ટ ઓપીવ ખાતે બયલાન  વભમગા ૭/૯/૨૦૧૬ થી ૧૦/૧૦/૨૦૧૬ 

૪ ળાા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્ર  

તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં 
જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૧૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૫
  

તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયી દ્વાયા 
આલેદનત્રની ચકાવણી કયી  યા..ફડડ દ્વાયા આલાભાાં 
આલેર રગઇન ય ઓનરાઇન એપ્રલુર કયલાની તથા 
આલેદનત્ર DPEO કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ 

૨૧/૧૦/૨૦૧૬ 

૬ DPEO કચેયી દ્વાયા તાલકુાભાાંથી આલેર આલેદનત્રની 
શાડડકી યા..ફડડભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

૭ યીક્ષા તાયીખ ૨૭/૧૧/૨૦૧૬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 પ્રાથમભક મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા  
ઉભેદલાયની મોગ્મતા : 
 જે શલદ્યાથી ચાલ ુ ળૈક્ષણણક લડભાાં ધયણ-૫ભાાં વયકાયી પ્રાથશભક ળાાઓ, રકર ફડી 

ળાાઓભાાં (જજલ્રા ાંચામત/ભશાનગયાણરકા/નગયાણરકાની ળાા) , ગ્રાન્ટેડ પ્રાથશભક 
ળાાઓ તથા નન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથશભક ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતા શમ તેલા શલદ્યાથીઓ પ્રાથશભક 
શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા આી ળકળે. 

 યીક્ષાથીએ ધયણ-૪ ભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% ગણુ કે વભકક્ષ ગ્રેડ ભેલરે શલ જઇએ. 
અભ્માસક્રભ : 
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ભાટે અભ્માવક્રભ ધયણ-૧ થી ૪ સધુીન યશળેે. 

 ભાધ્મમભક મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા  
ઉભેદલાયની મોગ્મતા : 
 જે શલદ્યાથી ચાલ ુ ળૈક્ષણણક લડભાાં ધયણ-૮ભાાં વયકાયી પ્રાથશભક ળાાઓ, રકર ફડી 

ળાાઓભાાં (જજલ્રા ાંચામત/ભશાનગયાણરકા/નગયાણરકાની ળાા),  ગ્રાન્ટેડ પ્રાથશભક 
ળાાઓ તથા નન ગ્રાન્ટેડ પ્રાથશભક ળાાઓભાાં અભ્માવ કયતા શમ તેલા શલદ્યાથીઓ 
ભાધ્મશભક  શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ  યીક્ષા આી ળકળે. 

 યીક્ષાથીએ ધયણ-૭ભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૫૦% ગણુ કે વભકક્ષ ગ્રેડ ભેલેર શલ જઇએ. 
અભ્માસક્રભ : 
 ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ભાટે અભ્માવક્રભ ધયણ-૫ થી ૭ સધુીન યશળેે. 
 

 પ્રાથમભક મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા અને ભાધ્મમભક મળક્ષણ મળષ્મવમૃિ યીક્ષા ના  
 પ્રશ્નત્રનો ઢાુંચો અને ગ ણ :  
 
કસોટી નો પ્રકાય પ્રશ્નો ગ ણ સભમ 
(૧) બાા-વાભાન્મજ્ઞાન ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦  શભનીટ  
(૨) ગણણત-શલજ્ઞાન ૧૦૦ ૧૦૦ ૯૦  શભનીટ 
નોંધ:: અંધ ઉભેદલાયોને યીક્ષાભાું મનમભ અન સાય લધાયાનો સભમ ભલાાત્ર થળે .  

 યીક્ષા પી : 
ક્રભ યીક્ષાન ું નાભ યીક્ષા પી ભાકયળીટ/પ્રભાણત્ર પી ક ર 

૧ પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ૨૫/- ૧૫/- ૪૦/- 
૨ ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ૩૫/- ૧૫/- ૫૦/- 
 

 વશલિવચાર્જ અરગથી ચકૂલલાન યશળેે.  
 

 આલક ભમાયદા : 
 પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા અને ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ભાટે યીક્ષાથીના 

લારીની આલકભમાડદાને ધ્માને રેલાભાાં આલતી નથી. 
 
 
 



 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 
 આ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ દ્વાયા ઓનરાઇન  અયજી જ સ્લીકાયલાભાાં આલળ.ે 
ઉભેદલાય તા.૦૭/૦૯/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૪.૦૦) થી તા.૦૭/૧૦/૨૦૧૬ (ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સ ધી) 

દયમ્માન www.sebexam.org ય અયજીત્રક બયી ળકાળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચ ે
મજુફના સ્ટેપ્વ અનવુયલાના યશળેે. અયજીત્રક Confirm કમાડ છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 

 વભગ્ર પભડ અંગ્રેજીભાાં બયલાનુાં યશળેે. 
 વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 
 ‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુાં. 
 “પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા (ધયણ-૫)” અથલા 

 “ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા (ધયણ-૮)” વાભે Apply Now ય Click કયવુાં. 
  Apply Now ય Click કયલાથી Application Format  દેખાળે. Application Format   ભાું સૌપ્રથભ 

ભાગલાભાું આલેર તભાભ ભાહહતી બયલાની યહળેે.     

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાય  Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number 
જનયેટ  થળે. જે ઉભેદલાયે સાચલીને યાખલાનો યહળેે. 

 શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload  photo- Signature ય  Click કય. અશીં તભાય Application 

Number ટાઈ કય અને તભાયી Birth   Date ટાઈ કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. અશીં 
Photo અને Signature upload  કયલાના છે. 

 Photo અને Signature upload  કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને Signature JPG format ભાાં (10 
Kb) વાઇઝથી લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ. Browse Button  ય Click કય. શલે 
Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાઇરભાાં JPG format  ભાાં તભાય Photo store થમેર છે તે પાઇરન ે
Select કય. અને Open Button  ને Click કય. શલે Browse Button ની ફાજુભાાં upload Button ય 

Click કય, શલે ફાજુભાાં તભાય Photo દેખાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ upload કયલાની 
યશળેે. 

 શલે   Confirm Application  ય  Click કય. અશીં તભાય Application Number ટાઇ કય અને 
તભાયી Birth   Date ટાઇ કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય.  જ અહશ અયજીભાાં સધુાય 
કયલાન જણામ ત Edit Application  ઉય Click કયીને સધુાય કયી રેલ. અયજી Confirm કમાડ 
શરેાાં કઇ ણ પ્રકાયન સધુાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ 
અયજીભાાં કઇણ જાતન સધુાય કયી ળકાળે નશી. 

 જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm ય Click કયવુાં. Confirm ય Click કયલાથી 
ઉભેદલાયની અયજીન Online  સ્લીકાય થળે તથા તે ફાદ જ ભાન્મ ગણાળે. 

 શલે Print Application & Fee Challan  ય Click કયવુાં. અશીં તભાય Confirmation Number ટાઇ 

કય અને તભાયી Birth   Date ટાઇ કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય.  

 અહશિંથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની શપ્રન્ટ કાઢી  રેલી.  

 ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગજુયાતની કઇણ કમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની 
ળાખાભાાં પી યકડભાાં અથલા ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી યીક્ષા 
પી બયી ળકળે. 
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 ળાાએ કયલાની કામયલાહી:  
 શલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપણૂડ જલાફદાયી જે તે 

ળાાની યશળેે. 
 ળાાએ બયામેરા તભાભ ઓનરાઇન આલેદનત્ર ઉય આચામડશ્રીના વહશ-શવક્કા કયી જરૂયી 

આધાય/પ્રભાણત્ર વાથ ે તા-૧૫/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં  તાલકુા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની/ 
ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે. 

 તાલ કા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી/ળાસનામધકાયીની કયલાની કામયલાહી:  
 તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રની 

આધાય વહશત ચકાવણી કયી યા..ફડડ  દ્વાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય તા:૨૧/૧૦/૨૦૧૬ 
ઓનરાઇન અપ્રલુર કયલાના યશળેે.  

 તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં આલેર તભાભ આલેદનત્રની 
શાડડકી તા:૨૧/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં  જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના 
યશળેે.  

 

નોંધ: આલેદનત્રો યા..ફોર્ય  દ્વાયા આલાભાું આલેર રોગઇન ય ઓનરાઇન અપ્ર લર કયલા 
ભાટેની દ્ધમત  તથા  ય ઝય  નેભ  અને  ાસલર્ય  ફોર્ય  દ્વાયા  અરગ  ત્રથી તભાભ જજલ્રા પ્રાથમભક 
મળક્ષણામધકાયીશ્રીની કચેયીને ભોકરી આલાભાું આલેર છે. 
 

 જજલ્રા પ્રાથમભક મળક્ષણામધકાયી કયલાની કામયલાહી:  
 જજલ્રા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્રની શાડડકી તા:૨૫/૧૦/૨૦૧૬ 

સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ- ગાાંધીનગય ખાતે જભા કયાલલાના યશળેે.   

  પી બયલાની યીત:   
 યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે અયજી  Confirm થમા ફાદ ચરણ સ્રી શપ્રન્ટ કયી , આ  ે

સ્રી ગજુયાતની કઇણ કમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી યકડભાાં જભા 
કયાલલાની યશળેે.  

 ઉભેદલાય ઓનરાઇન ેભેન્ટ ગેટલે દ્વાયા ATM CARD/NET BANKING થી ણ યીક્ષા પી બયી 
ળકાળે.  

 જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો :  
   ઓનરાઇન બયેર આલેદનત્રની શપ્રન્ટ કાઢી તેની વાથે" પી બમાયના ચરણ (ભાત્ર SEB 

કોી)" 
  જડલાની  યશળેે.   

 ભાગયદળયક સચૂનાઓ :: 
 જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીઓએ/ળાવનાશધકાયીશ્રીઓએ તાના તાફા શઠેની તભાભ 

ળાાઓભાાં આ જાશયેનાભાાંની નકર તા-૦૭/૦૯/૨૦૧૬ સધુીભાાં પયજીમાતણે ભકરી 
આલાની  યશળેે. 

 કઇણ ળાાભાાંથી જાશયેનામુાં ન ભળ્માની કે શલરાંફથી ભળ્માની પયીમાદ આલળે ત તેની 
વાંપણૂડ જલાફદાયી વાંફાંશધત જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયીની યશળેે. 

 શલદ્યાથીઓને યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયી આલાની વાંપણૂડ જલાફદાયી જે 
તે ળાાની યશળેે. 



 ઓનરાઇન બયામેરા તભાભ આલેદનત્ર ઉય ળાાના આચામડશ્રીએ વહશ-શવક્કા કયી જરૂયી 
આધાય/પ્રભાણત્ર વાથ ેતા-૧૫/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં  તાલકુા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની/ 
ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાના યશળેે. 

 તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રની 
આધાય વહશત ચકાવણી કયી યા..ફડડ  દ્વાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય 
તા:૨૧/૧૦/૨૦૧૬ ઓનરાઇન એપ્રલુર કયીને  તભાભ આલેદનત્રની શાડડકી  જજલ્રા 
પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાની  યશળેે.  

 જજલ્રા પ્રાથશભક  શળક્ષણાશધકાયીની કચેયીએ તભાભ આલેદનત્રની શાડડકી 
તા:૨૫/૧૦/૨૦૧૬ સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ- ગાાંધીનગય ખાતે જભા કયાલલાની  યશળેે. 

 અગત્મની સચૂનાઓ ::  
 ઉભેદલાય અથલા ળાાઓ તેભના આલેદનત્રો યાજ્મ યીક્ષા ફોર્યભાું સીધા ભોકરળે તો તે યદ 
ગણલાભાું આલળે. 

 અયજી પોભય ચોકસાઇ લૂયક ઓનરાઇન બયલાન ું યહળેે. નાભ, અટક,જન્ભ તાયીખ,જામત કે અન્મ 
કોઇ ફાફતે ાછથી ફોર્ય દ્વાયા સ ધાયો કયી આલાભાું આલળે નહી જેની ખાસ નોંધ રેલી.  

 અયજીત્રક બયલાભાું કોઇણ પ્રકાયની મ શ્કેરી જણામ તો લેફસાઇટ ય આલાભાું આલેર 
પોન નુંફય ય સુંકય  કયલો.   

 જજલ્રા કક્ષાએથી પ્રકામળત થતાું ળૈક્ષણણક ભેગેણઝન/લતયભાનત્રોભાું ણ જાહયેનામ ું પ્રમસદ્ધ કયી 
લધ ભાું લધ  મલદ્યાથીઓ યીક્ષાભાું ઉસ્થથત થામ તેલા પ્રમત્નો કયલાના યહળેે.  

 મલદ્યાથી હહતને ધ્માને રઇ, જજલ્રાની દયેક ળાાભાુંથી ઓછાભાું ઓછા ૫ (ાુંચ) મલધાથીઓના 
આલેદનત્ર બયામ તેલા પ્રમત્નો કયલાના યહળેે.  
 

થથ: ગાુંધીનગય 
તાયીખ:૦૧/૦૯/૨૦૧૬             ( ી.એ.જલ  ) 
                 અધ્ મક્ષ 

  યાજમ યીક્ષા ફોર્ય 
  ગાુંધીનગય 

 નકર યલાના અભરાથ ે
(૧) જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી, (તભાભ) 
     જજલ્રાના તભાભ તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીઓ  તેભજ તભાભ  પ્રાથશભક ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ. 
(૨) ળાવનાશધકાયીશ્રી, તભાભ 
     આના તાફા શઠેની તભાભ ળાાઓને જાણ કયલા વારૂ. 
(૩)  જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી, (તભાભ) 
(૪) જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૫) ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ખાનપયુ, અભદાલાદ 

 નકર સાદય યલાના જાણ સારૂ. 
(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, શળક્ષણ શલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  સ્ટેટ પ્રજેક્ટ ડામયેકટયશ્રી, વલડ શળક્ષા અણબમાનની કચેયીની કચેયી, ગાાંધીનગય  
(૩)  શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શનમાભકની કચેયી, બ્રક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય 

 


