ુ રાત રા ય, સે ટર-૨૧,ગાંધીનગર
ા બોડ, જ

રા ય પર
“

к-

к ш

ш

-2022”

“Primary-Secondary Scholarship Exam-+,++”
હરના!ુ::#માં
ં
ક:રાપબો/'ા-મા.િશ.પ-૨૦૨૨/૬૭૧૬-૬૮૦૨

તા:૧૭/૦૮/૨૦૨૨

િશ ણ અને મ1ુ ર િવભાગ, ગાંધીનગરના તા.૦૯/૧૧/૧૯૮૪ના ઠારાવ #માંક: એસ.સી.એચ. ૧૦૮૯/
૪૦૪૯ અ9વયે તા:૧૬/૦૭/૨૦૨૨ના રોજ રા ય પર
િશ?ય@ ૃિB પર

ા બોડ,ગાંધીનગર ખાતે મળે લ 'ાથિમક-મા>યિમક િશ ણ

થયા !ુજબ 'ાથિમક-મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા સિમિતની બેઠકમાં નC

(શહર /EાFય/Gાયબલ)િવIતાર માટ લાભાથJ િવKાથJઓની પસંદગી કરવા માટ પર
યોજવામાં આવશે. આ પર

ા-૨૦૨૨

ા આગામી સમયમાં

ા માટના આવેદનપOો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર તા:૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી

તા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨ દરિમયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહશે.
પર

ાનો કાય#મ :

1

234

4

હરના!ું બહાર પાડQાની તાર ખ

૧

х

૧૭/૦૮/૨૦૨૨

૨

પર

ાના આવેદનપO ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો

તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨થીતા.૦૬/૦૯/૨૦૨૨

3

પર

ા માટની ફ ઓનલાઈન ભરવાનો સમયગાળો

તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨થી તા.૦૭/૦૯/૨૦૨૨

૪

પર

ા તાર ખ

6 782 9: ;
к ш

સંભિવત ઓકટોબર માસ

к4 :
ш

:

U િવKાથJ ચાVુ શૈ Xણક વષમાં ધોરણ- ૬ માં સરકાર 'ાથિમક શાળાઓ,લોકલ બોડ શાળાઓમાં (Zજ[લા
પંચાયત/મહાનગરપાXલકા/નગરપાXલકાની શાળા) Eા9ટડ 'ાથિમક તથા નોન Eા9ટડ 'ાથિમક શાળાઓમાં
અ\યાસ કરતા હોય તેવા િવKાથJઓ 'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર
ધોરણ-૫માં ઓછામાં ઓછા ૫૦%
к ш

ш

ુ ક સમક
ણ

ા આપી શકશે.

Eેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.

:

U િવKાથJ ચાVુ શૈ Xણક વષમાં ધોરણ-૯ માં સરકાર મા>યિમક શાળાઓ, લોકલ બોડ શાળાઓમાં, Eા9ટડ
મા>યિમક તથા નોન Eા9ટડ મા>યિમક શાળાઓમાં અ\યાસ કરતા હોય તેવા િવKાથJઓ મા>યિમક િશ ણ
િશ?ય@ ૃિB પર

ા આપી શકશે.

ધોરણ- ૮ માં ઓછામાં ઓછા ૫૦%
9=>- ?ો кોA 6 782 B хોC
9

MNO 9: к

F2 H к 2
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Eેડ મેળવેલ હોવો જોઇએ.
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'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર
к ш

ા માટ અ\યાસ#મ ધોરણ-૧ થી ૫ `ુધીનો રહશે.

ш

મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા માટ અ\યાસ#મ ધોરણ-૬ થી ૮ `ુધીનો રહશે.

:
'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ાના 'a પેપરોbુ ં મા>યમ માO

ુ રાતી રહશે.
જ

R S9ો T U
J ો અ97 V N :
кOોC 9ો

к-

к ш

ш

к

VN

Rો

O

(૧) ભાષા-સામા9યcાન

૧૦૦

૧૦૦

૯૦ િમનીટ

(૨) ગXણત-િવcાન

૧૦૦

૧૦૦

૯૦ િમનીટ

9=>::W> 6 782 ો97

J 9

અMNO

2>

9ો O

X2

S

ш7.

E:
#મ

પર

ાbુનામ
ં

પર

૧

'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

૨

મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

K2к

ા
ા

ાફ

માકશીટ/'માણપOફ

dુ લ

e! ૨૫/-

e! ૧૫/-

e! ૪૦/-

e! ૩૫/-

e! ૧૫/-

e! ૫૦/-

F8 :

'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા માટ આવક મયાદાને >યાને

લેવામાં આવતી નથી.

Y9; Z9 અ [ к 2 9:
આ

4:-

હરાતના સંદભમાં રા ય પર

4 .22/08/2022(_ ો 9

15.00)

:

ા બોડ hારા ઓનલાઇન જ અરi Iવીકારવામાં આવશે. ઉમેદવાર
4 .06/09/2022

(

S9

23.59

к; к

N :)
f>

દરFયાન

www.sebexam.orgપર અરiપOક ભર શકાશે. ઉમેદવાર અરi કરવા માટ નીચે !ુજબના Iટkસ અbુસરવાના
રહશે. અરiપOક Confirm કયા બાદ ફ ભયા પછ જ અરi મા9ય ગણાશે.
સમE ફોમ lEેiમાં ભરવાbુ ં રહશે.
સૌ 'થમ www.sebexam.org પર જ@ુ.ં
‘Apply online’ઉપરClick કર@ુ.ં
“'ાથિમક િશ?ય@ ૃિB પર

ા (ધોરણ-૬) અથવા “મા>યિમક િશ?ય@ ૃિB પર

ા (ધોરણ-૯)”સામે Apply Now

પર Click કર@ુ.ં
Apply Now

Click к 2

: Application Format 8B х ш7. Application Format

K27; 4

hH4: G 2 9: HBш7.
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અહ બાંહધર પOક વાંચી ટ ક કરવાbુ ં રહશે.
હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે. અહn ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે. U
ઉમેદવાર સાચવીને રાખવાનો રહશે.
હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload

photo-Signature પર

Click કરો.અહn તમારો Application Number

Type કરો અને તમાર Birth Date Type કરો.oયારબાદ Submit પર Click કરો. અહn Photo -Signature અને
માકશીટ (“'ાથિમક િશ?ય@ૃિB પર ા (ધોરણ-૬)માટ ધોરણ-૫ની માકશીટ અને “મા>યિમક િશ?ય@ૃિB પર ા
(ધોરણ-૯)” માટ ધોરણ-૮ની માકશીટ) upload કરવાની છે .

Photo, Signature અને માકશીટ upload કરવા સૌ 'થમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા15
KBમાં અને Marksheet JPG/pdf format મા 50 KBની સાઇઝથી વધાર નહn તે ર તે Computer માં હોવા
જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે choose File ના I# નમાંથી U ફાઇલમાં JPG formatમાં તમારો
Photo, Signature અને Marksheet store થયેલ છે . તે ફાઇલને Select કરો અને Open Buttonને Click કરો.
હવે Browse Buttonની બા1ુ માં upload Button પર Click કરો.Photo, Signature અને Marksheet Oણેય
સાથે upload કરવાના રહશે .હવે બા1ુ માં તમારોPhoto ,Signature અને Marksheet દખાશે.
Confirm Application પર Click કરો.અહn તમારો Application Number Type કરો અને તમાર Birth Date
Type કરો oયારબાદ Submit પર Click કરો.
જો અરi `ુધારવાની જeર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કર@ુ.ં Confirm પર Click કરવાથી
ઉમેદવારની અરiનો બોડમાં Online Iવીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા9ય ગણાશે.
હવે Print Application /Fee Challan પર Click કર@ુ.ં અહn તમારો Confirmation Number Type કરો અને
તમાર Birth Date Type કરો. oયારબાદ Submit પર Click કરો.
અરi પOકની િ'9ટ કાઢ લેવી.(િ'9ટની જeuરયાત હોય અને vયવIથા હોય તો િ'9ટ કાઢવી અ9યથા I# નનો ફોટો
લઈ લેવો.)

E G 2 9:

4:

oયારબાદ ઓનલાઇન પેમે9ટ કરવા માટ print applicationની print કાઢતા પહલા online payment કરવાbુ ં
રહશે. એક સાથે મ[ટ પેમે9ટ કર શકાશે. ઓનલાઇન પેમે9ટગેટ-વે hારાCREDIT CARD/ATM CARD/NET
BANKING થી પર

ા ફ ભર શકાશે.

ઓનલાઈન ફ જમા કરાવવા માટ“PRINT APPLICATION” પર Click કર@ુ.ં અને િવગતો ભરવી. oયારબાદ
ONLINE PAYMENT ઉપર લીક કર@ુ.ં oયારબાદ આપેલ િવક[પોમાં NET BANKINGE અથવા Other
Payment Mode ના િવક[પોમાંથી યોwય િવક[પ પસંદ કરવો અને આગળની િવગતો ભરવી. ફ જમા થયા
બાદ આપને આપની ફ જમા થઈ ગઈ છે . તે@ ુ SCREEN પર લખાયેV ું આવશે. અને e-receipt મળશે Uની
િ'9ટ કાઢ લેવી. જો 'u#યામાં કોઈ ખામી હશે.તો SCREEN પર આપની ફ ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે.
•

ઓનલાઈન ફ ભરનાર જો તેના બxક ખાતામાંથી ફ ની રકમ કપાયા બાદ ૨૪કલાકમાં e-receipt જનરટ ન
થઈ હોય તો તાoકાXલક રાજય પર

ા બોડને ઈ-મેઈલ થી સંપક કરવાનો રહશે.
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હવેથી 'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર
રાજય પર

ા અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા આવેદનપOોની હાડકોપી

ા બોડ ખાતે જમા કરાવવાના રહશે નuહ. Uથી ઓનલાઈન ફોમ ભરતી વખતે સંy ૂણ તકદાર

રાખવી.

CB9: f mU9 Y ::

9 OJU ;9

'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર
પર

ા(ધોરણ-૬) અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા (ધોરણ-૯) બં{ે

ાઓના સંચાલનની તમામ કામગીર Zજ[લા 'ાથિમક િશ ણાિધકાર |ીઓ hારા કરવાની રહશે.

3F8шFк f mU9 Y:
•

Zજ[લા િશ ણાિધકાર |ીઓએ/Zજ[લા 'ાથિમક
તાબા હઠળની તમામ શાળાઓમાં આ

િશ ણાિધકાર |ીઓએ/શાસનાિધકાર |ીઓએ પોતાના

હરનામાંની નકલ તા:૨૨/૦૮/૨૦૨૨ `ુધીમાં ફરiયાતપણે

પ}હચાડવાની રહશે.
•

કોઇપણ શાળામાંથી
જવાબદાર

હરના!ું ન મ~યાની ક િવલંબથી મ~યાની ફર યાદ આવશે તો તેની સંy ૂણ

સંબિં ધત Zજ[લા િશ ણાિધકાર |ી/Zજ[લા 'ાથિમક િશ ણાિધકાર |ી/શાસનાિધકાર |ીની

કચેર ની રહશે.
•

િવKાથJઓને પર

ા માટના આવેદનપOો ઓનલાઇન ભર આપવાની સંy ૂણ જવાબદાર U તે શાળાની

રહશે.
•

'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર
યો તી હોઈ િવKાથJની સં•યા >યાને રાખી પર

•

હવેથી 'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા Zજ[લાના દરક તાVુકા મથક

ા ક9€ ફાળવવાના રહશે.

ા અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ાના આવેદનપOોની

હાડકોપી જમા કરાવવાની પ>ધિત બંધ કરલ છે . ફકત U ઉમેદવાર મેર ટમાં આવે તેના આવેદનપOોની
ચકાસણી 'ાથિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા માટ તાVુકા 'ાથિમક િશ ણાિધકાર /શાસનાિધકાર ની

કચેર hારા અને મા>યિમક િશ ણ િશ?ય@ ૃિB પર

ા માટ Zજ[લા િશ ણાિધકાર |ીની કચેર ક ાએથી

કરવાની રહશે.

Page 4 of 5
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અરiપOક ભરવામાં કોઇપણ 'કારની !ુ•કલી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ ફોન નંબર પર
સંપક કરવો.
Zજ[લા ક ાએથી 'કાિશત થતાં શૈ Xણક મેગેXઝન/વતમાનપOોમાં પણ
િવKાથJઓ પર

હરના!ુ ં 'િસ‚ કર વƒુમાં વƒુ

ામાં ભાગ લે તેવા 'યoનો કરવાના રહશે.

િવKાથJના uહતને >યાને લઇ, Zજ[લાની દરક શાળામાંથી ઓછામાં ઓછા ૫(પાંચ) િવધાથJઓના આવેદનપO
ભરાય તેવા 'યoનો કરવાના રહશે.
જો ફોમ ભરતી વખતે કોઈપણ

િવKાથJ નામ, અટક, જ9મ તાર ખ, િત ક અ9ય કોઇ „ ૂલ હોય અથવા

આધાર ડાયસ નંબર નાખતા િવKાથJbુ ં નામ ના દખાય તો િવKાથJ હાલ U શાળામાં અ\યાસ કરતો હોય તે
શાળાના આચાય|ીનો સંપક કર િવKાથJના આધાર ડાયસ નંબરની િવગતમાં આચાય|ી hારા `ુધારો કરવાનો
રહશે. `ુધારો થયાના ૨૪ કલાક બાદ આવેદનપO ભર શકાશે.
આવેદન પO ભરવાના છે [લા uદવસમાં આધાર ડાયસની કોઈપણ „ ૂલ િવગતમાં કરાયેલ `ુધારો >યાને
લેવામાં આવશે નહn આથી ફોમ ભરનાર આવેદન પOની સમયમયાદા >યાને લઈ અધાર ડાયસમાં `ુધારો
કરવાનો રહશે. `ુધારા કરવાની જવાબદાર U તે શાળાના આચાયની રહશે.
નામ, અટક,જ9મ તાર ખ,

િત ક અ9ય કોઇ બાબતે પાછળથી બોડ hારા `ુધારો કર આપવામાં આવશે નહ

Uની ખાસ ન}ધ લેવી.
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માન.િશ ણમંOી|ી(કXબનેટ ક ા)ના lગત મદદનીશ|ી િશ ણ મંOી|ીbુ ં કાયાલય,IવXણ…મ સdુ ંલ, ગાંધીનગર.
માન.િશ ણમંOી|ી(રાજય ક ા)ના lગત મદદનીશ|ી, િશ ણ મંOી|ીbુ ં કાયાલય,IવXણ…મ સdુ ંલ, ગાંધીનગર.
સXચવ|ી('ાથિમક-મા>યિમક િશ ણ),િશ ણ િવભાગ, સXચવાલય, ગાંધીનગર.
િનયામક|ી શાળાઓની કચેર , †લોક નં:-૯, ડૉ.iવરાજ મહતા ભવન,ગાંધીનગર.
Iટટ 'ોU ટ ડાયરકટર|ી, સવ િશ ા અXભયાનની કચેર ની કચેર , ગાંધીનગર
નાયબિનયામક|ી,'ાથિમક િનયામકની કચેર , †લોક નં:-૧૨/૧, ડૉ.iવરાજ મહતા ભવન,ગાંધીનગર.
નાયબ િનયામક|ી,ઉˆચ િશ ણ િનયામકની કચેર , †લોક નં:-૧૨/૧, ડૉ.iવરાજ મહતા ભવન, ગાંધીનગર.
uહસાબી શાખા,રાજય પર

9к; 2 9 અ ;

ા બોડ,ગાંધીનગર

t

Zજ[લા િશ ણાિધકાર |ી, તમામ (આપના તાબા હઠળની Zજ[લાના તમામ મા>યિમક શાળાઓને

ણ કરવા સાe).

Zજ[લા 'ાથિમક િશ ણાિધકાર |ી, (તમામ) Zજ[લાના તમામ તાVુકા 'ાથિમક િશ ણાિધકાર |ીઓ તેમજ તમામ 'ાથિમક
શાળાઓને

ણ કરવા સાe.

શાસનાિધકાર |ી, તમામ(આપના તાબા હઠળની તમામ શાળાઓને
જનરલ મેનેજર|ી, ઇ9ડ -બી, ઉKોગ ભવન, ગાંધીનગર
મેનેઝર|ી,બીલ ડIક,અમદાવાદ.
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ણ કરવા સાe.)

