
   રાપબો/પ્રા.મા.િશ. િશષ્ય/૨૦૧૪/૧૭૩૮-૧૮૧૮ 

   રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, �જુરાત રા�ય, 

   સરકાર� �સુ્તકાલય પાસે, 

   સેકટર-૨૧, ગાધંીનગર. 

   તા:૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 
 

વચંાણે લીધા :- િશક્ષણ અને મ�ુર િવભાગ, ગાધંીનગરના ઠારાવ ક્રમાકં : એસ.સી.એચ./૧૦૮૯/૪૦૪૯/છ,  

                 તા. ૯/૧૧/૧૯૮૪. 

 �હ�રના�ુ ં:- 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્, ગાધંીનગર દ્વારા લેવામા ં આવતી પ્રાથિમક/ માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા 

સિમિતની  મીટ�ગ TFPZ$q*qZ_!$ ને ��ુુવારના રોજ મળેલ હતી. મીટ�ગમા ંન�� થયા �જુબ પ્રિતવષર્ની 

�મ પ્રાથિમક / માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા (શહ�ર� /ગ્રામ્ય/ટ્રાયબલ િવસ્તાર માટ�) આગામી તાર�ખ 

!)/!_/Z_!$ને  રિવવારના  રોજ રા�યના તમામ તા�કુા કક્ષાએ લેવાનાર છે. સદર પર�ક્ષાનો કાયર્ક્રમ પત્રક 

અ અને પત્રક બ આ સાથે સામેલ છે. 
 

 આ પર�ક્ષા માટ�ના આવેદનપત્રો   www.sebexam.org   વેબસાઇટ પર તા:૧/૯/૨૦૧૪ 

થી તા: ૨૫/૯/૨૦૧૪ દરિમયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહ�શે. 

 

 પાત્રતા :- 
 

આ પર�ક્ષામા ંબેસવા માટ�ની પાત્રતા નીચે �જુબ છે. પ્રાથિમક િશષ્ય�િૃ� માટ� ધોરણ-૫ મા ંઅભ્યાસ 

કરતા ં િવદ્યાથ�ઓ અને માધ્યિમક િશષ્ય�િૃ� માટ� ધોરણ-૮ મા ંઅભ્યાસ કરતા ં િવદ્યાથ�ઓ �ણ ે છેલ્લી પર�ક્ષા 

ઓછામા ંઓછા ૫૦ ટકા �ણુ સાથે પાસ કર� હોય તેવા િવદ્યાથ�ઓ જ પર�ક્ષામા ંઉપ�સ્થત થઈ શકશે. 
 

 અભ્યાસક્રમ : 
પ્રાથિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા માટ� અભ્યાસક્રમ ધોરણ-૧ થી ૪ અને માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� 

પર�ક્ષા માટ� અભ્યાસક્રમ ધોરણ-૫ થી ૭ �ધુીનો રહ�શે. 
 

 પ્ર�પત્ર સ્વ�પ : 

બનેં િવભાગ માટ� પ્ર�પત્ર�ુ ં સ્વ�પ હ��લુક્ષી તેમજ બ� ુ િવકલ્પીય રહ�શે. દર�ક પ્ર�નો ૦૧ �ણુ રહ�શે. 

પ્ર�પત્ર ૧૦૦ �ણુ રહ�શે. 

ક્રમ પ્ર�પત્ર સમય �ણુ 

૧ ભાષા-સામાન્ય જ્ઞાન ૧-૩૦ કલાક ૧૦૦ 

૨ ગ�ણત-િવજ્ઞાન ૧-૩૦ કલાક ૧૦૦ 

 
 

http://www.sebexam.org/


 

 પર�ક્ષા�ુ ંમાધ્યમ ફક્ત �જુરાતી�ુ ંરહ�શે. અન્ય માધ્યમના ં િવદ્યાથ�ઓ પણ પર�ક્ષા આપી શકશે. પરં� ુ

પ્ર�પત્ર ફક્ત �જુરાતી ભાષામા ંજ આપવામા ંઆવશે. ઓ.એમ.આર. સ્વ�પના પ્ર�નપત્રમા ંઆપેલ િવકલ્પો 

માથંી સાચા િવક્લ્પ સામેના �ંુડાળાને બોલપેનથી સ�ંણૂર્ ધ�ૃ કરવા�ુ ંરહ�શે. 

 પર�ક્ષા ફ� : તમામ ઉમેદવાર માટ� પર�ક્ષા ફ��ુ ંધોરણ નીચે �જુબ�ુ ંરહ�શે.  

ક્રમ પર�ક્ષા�ુ ંનામ પર�ક્ષા ફ� માકર્શીટ/પ્રમાણપત્ર ફ� પોસ્ટ ચા�  �ુલ 

૧ પ્રાથિમક ૨૫-૦૦ ૧૫-૦૦ ૧૨-૦૦ ૫૨/- 

૨ માધ્યિમક ૩૫-૦૦ ૧૫-૦૦ ૧૨-૦૦ ૬૨/- 
 

  
ક્રમ િવગત  તાર�ખ 

૧ �હ�રના�ુ ંબહાર પાડ�ાની તાર�ખ  ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ તમામ �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રીઓએ કચેર� દ્વારા �હ�રના�ુ ં

તમામ શાળાઓને  પહ�ચાડવાની તાર�ખ  

૩૦/૮/૨૦૧૪ �ધુીમા ં 

3 www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પર�ક્ષા માટ�� ુ ંઆવેદનપત્ર  

ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  

૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

૪ પર�ક્ષા માટ�ની ફ� પોસ્ટ ઓફ�સ ખાતે ભરવાનો  સમયગાળો ૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

૫

  

શાળા દ્વારા ભરાયેલા આવેદનપત્રો તા�કુા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�/ 

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

૨૯/૯/૨૦૧૪ 

૬

  

તા�કુા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર� �ારા 

આવેદનપત્રો DPEO કચેર�મા ંજમા કરાવવાની �િતમ તાર�ખ 

૧/૧૦/૨૦૧૪  

૭ DPEO કચેર� દ્વારા શાળામાથંી આવેલ આવેદનપત્રો રા.પ.બોડર્મા ં

જમા કરાવવાની �િતમ તાર�ખ  

૪/૧૦/૨૦૧૪ 

૮ તમામ કચેર� દ્વારા સીટ નબંરની યાદ� તથા ૦૧ પત્રક રા.પ.બોડર્ 

ખાતેથી મેળવવાની તાર�ખ  

૧૫/૧૦/૨૦૧૪  

૯ પર�ક્ષા તાર�ખ ૧૯/૧૦/૨૦૧૪ 

 

 ઓનલાઇન અર� કરવાની ર�ત :- 
 આ �હ�રાતના સદંભર્મા ં રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ દ્વારા ઓનલાઇન જ અર� સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર 

તા.૧/૯/૨૦૧૪ (બપોરના ૧૪.૦૦) થી તા.૨૫/૯/૨૦૧૪ (બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક �ધુી) દરમ્યાન 

www.sebexam.org પર અર�પત્રક ભર� શકાશે. ઉમેદવાર� અર� કરવા માટ� નીચે �જુબના સ્ટ�પ્સ અ�સુરવાના 

રહ�શે. અર�પત્રક Confirm મળ્યા પછ� જ અર� માન્ય ગણાશે. 

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

• સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જ�ુ.ં 

 
 

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


• ‘Apply online ‘ ઉપર Click કર�ુ.ં 

• “પ્રાથિમક  િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� (ધોરણ-૫) અથવા માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� (ધોરણ-૮)” સામે Apply Now પર 

Click કર�ુ.ં 

• તેની નીચે Apply Now પર Click કરવાથી Application Format  દ�ખાશે Application Format   મા ં સૌપ્રથમ 

માગવામા ંઆવેલ તમામ મા�હતી ફર�જયાત ભરવાની રહ�શે.     

• હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે. અહ� ઉમેદવારનો Confirmation Number Generate થશે. 

� ઉમેદવાર� સાચવીને રાખવાનો રહ�શે. 

• હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ંUpload  photo- Signature પર  Click કરો. અહ� તમારો Confirmation Number Type 

કરો અને તમાર� Birth   Date Type કરો. ત્યારબાદ  OK  પર Click કરો. અહ� Photo અને Signature upload  

કરવાના છે. 

• Photo અને Signature upload  કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા ં(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. 

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

• 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 માન્ય બાદ જ માન્ય ગણાશે. 

• હવે Print Application & Fee Challan  પર Click કર�ુ.ં અહ� તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમાર� 

Birth   Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો.  

• અ�હ�થી તમાર� અર�પત્રકની તથા ફ� ચલણની િપ્રન્ટ કાઢ�  લેવી.  

• ત્યારબાદ ફ� ચલણની સ્લીપ �જુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરાઇઝ ભારતીય પોસ્ટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� રોકડમા ં

જમા કરાવવાની રહ�શે. 

• હવે અર�પત્રકની િપ્રન્ટ પર શાળાના આચાયર્શ્રીના સ�હ-િસ�ા કરાવવા.    

• શાળાએ ભરાયેલા તમામ આવેદનપત્રો પર  આચાયર્શ્રીના સ�હ-િસ�ા કર�  તા-૨૯/૦૯/૨૦૧૪ �ધુીમા ં તા�કુા 

પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ�શે. 

• તા�કુા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�/શાસનાિધકાર�ની કચેર�મા ં આવેલ તમામ આવેદનપત્રો એકિત્રત કર� 

તા:૧/૧૦/૨૦૧૪ �ધુીમા ં �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�ની કચેર�મા ંજમા કરાવવાના રહ�શે.  

• અર� ફોમર્ �તે જ ચોકસાઇ �વૂર્ક Online ભરવા�ુ ંરહ�શે. નામ, અટક,જન્મ તાર�ખ,�િત ક� અન્ય કોઇ બાબતે 

પાછળથી બોડર્ દ્વારા �ધુારો કર� આપવામાં આવશે નહ� �ની ખાસ ન�ધ લેવી.  

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

સપંકર્ કરવો.   

  ફ� ભરવાની ર�ત:   

 
 



પર�ક્ષા ફ� ભરવા માટ� ઉમેદવાર� ચલણ સ્લીપ િપ્રન્ટ કર� , આ પે સ્લીપ �જુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરાઇઝ ભારતીય 

પોસ્ટ ઑફ�સની શાખામા ંફ� રોકડમા ંજમા કરાવવાની રહ�શે. તે સાથે �|. ૧૨/- સિવ�સચા� પેટ� �કૂવવાના રહ�શે. 
 

 ક�ન્દ્ર સચંાલકની િનમ�કૂ �ગે :- 

 �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રીએ દર�ક તા�કુા કક્ષાએ ક�ન્દ્ર સચંાલકની િનમ� ૂકં કરવી. ક�ન્દ્ર સચંાલક 

તર�ક� િશક્ષણ િનર�ક્ષક/મદદનીશ િશક્ષક િનર�ક્ષક/ક�ળવણી િનર�ક્ષક/સરકાર� હાઇસ્�ુલના 

આચાયર્શ્રી/શાસનાિધકાર� વગેર� પૈક� માથંી  િનમણ}ક કર� તેઓના ં નામ સરનામાની યાદ� રહ�ઠાણ અને 

ઓ�ફસના ફોન નબંર સાથે રા�ય પર�ક્ષા બોડર્ની કચેર�એ મોકલી આપવી. 
 

 અમદાવાદ શહ�રના �વૂર્ િવસ્તાર અને પિ�મ િવસ્તાર એમ બ ેક�ન્દ્ર રાખવા. �થી �વૂર્ અને પિ�મ બનેં 

િવભાગના િવદ્યાથ�ઓને અ��ૂળૂતા રહ�. બનેં િવભાગના ં  ક�ન્દ્રોની પર�ક્ષાલક્ષી  તમામ કામગીર� અમદાવાદ 

શહ�રના શાસનાઅિધકાર�શ્રીએ સભંાળવાની રહ�શે.    
 
 
 

                (ઇ.પી.દ�સાઇ) 

                        અધ્યક્ષ 

                           રા�ય પર�ક્ષા બોડર્  

                          ગાધંીનગર 

 
 

 નકલ �ણ તથા અમલ સા� :- 

(૧)  �જલ્લા પ્રાથિમક િશક્ષણાિધકાર�શ્રી (તમામ) 

(૨)  �જલ્લા િશક્ષણાિધકાર�શ્રી (તમામ) 

(૩) શાસનાઅિધકાર�, અમદાવાદ મહા નગર િશક્ષણ સિમિત, અમદાવાદ. 
 

 નકલ સિવનય રવાના �ણ સા� ં:- 

(૧)  અગ્રિસચવશ્રી, િશક્ષણ િવભાગ, નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૨)  અગ્રિસચવશ્રી, પ્રાથિમક િશક્ષણ િવભાગ, નવા સ�ચવાલય, ગાધંીનગર. 

(૩)  કિમ�રશ્રી, મધ્યાહન ભોજન અને શાળાઓની કચેર�, 

 બ્લોક ન.ં ૯, ડો, �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 

(૪)  િનયામકશ્રી , પ્રાથિમક િશક્ષણ િનયામકશ્રીની કચેર�, 

 બ્લોક ન ં૧૨, ડો. �વરાજ મહ�તા ભવન, ગાધંીનગર. 

 
 



                                              પ્રાથિમક / માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા 
ઓકટોમ્બર  ૨૦૧$ િવગતવાર કાયર્ક્રમ 

પત્રક – અ 

પ્રાથિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા ઓકટોમ્બર  ૨૦૧$ િવગતવાર કાયર્ક્રમ 
 
પ્ર�પત્ર િવષય તાર�ખ વાર સમય �ણુ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

(૧) ભાષા-સામાન્યજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ રિવવાર ૧૧-૦૦  

થી 

૧૨-૩૦ 

૧૦૦ 

(૨) ગ�ણત-િવજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ રિવવાર ૨-૦૦  

થી 

૩-૩૦ 

૧૦૦ 

 

પત્રક – બ 

માધ્યિમક િશક્ષણ િશષ્ય�િૃ� પર�ક્ષા ઓકટોમ્બર  ૨૦૧૪ િવગતવાર કાયર્ક્રમ 

પ્ર�પત્ર િવષય તાર�ખ વાર સમય �ણુ 
૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

(૧) ભાષા-સામાન્યજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ રિવવાર ૧૧-૦૦  

થી 

૧૨-૩૦ 

૧૦૦ 

(૨) ગ�ણત-િવજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ રિવવાર ૨-૦૦  

થી 

૩-૩૦ 

૧૦૦ 

 
 

 

અધ્યક્ષ 

રા�ય પર�ક્ષા બોડર્  

ગાધંીનગર 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


