
 
 

   યાફો/પ્રા.ભા.શળ. શળષ્મ/૨૦૧૪/૧૭૩૮-૧૮૧૮ 

   યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગજુયાત યાજ્મ, 

   વયકાયી પસુ્તકારમ ાવે, 
   વેકટય-૨૧, ગાાંધીનગય. 

   તા:૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 
 

લચંાણે રીધા :- શળક્ષણ અને ભજુય શલબાગ, ગાાંધીનગયના ઠાયાલ ક્રભાાંક : એવ.વી.એચ./૧૦૮૯/૪૦૪૯/છ,  

                 તા. ૯/૧૧/૧૯૮૪. 

 જાશયેનામ  ં:- 

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગાાંધીનગય દ્વાયા રેલાભાાં આલતી પ્રાથશભક/ ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા 
વશભશતની  ભીટીંગ TFPZ$q*qZ_!$ ને ગરુુલાયના યોજ ભેર શતી. ભીટીંગભાાં નક્કી થમા મજુફ પ્રશતલડની 
જેભ પ્રાથશભક / ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા (ળશયેી /ગ્રામ્મ/ટ્રામફર શલસ્તાય ભાટે) આગાભી તાયીખ 

!)/!_/Z_!$ને  યવલલાયના  યોજ યાજ્મના તભાભ તાલકુા કક્ષાએ રેલાનાય છે. વદય યીક્ષાનો કામડક્રભ ત્રક 

અ અન ેત્રક ફ આ વાથ ેવાભેર છે. 
 

 આ યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રો   www.sebexam.org   લેફવાઇટ ય તા :૧/૯/૨૦૧૪ 
થી તા: ૨૫/૯/૨૦૧૪ દયવભમાન ઓનરાઇન બયલાના યશળેે. 
 

 ાત્રતા :- 
 

આ યીક્ષાભાાં ફેવલા ભાટેની ાત્રતા નીચે મજુફ છે. પ્રાથશભક શળષ્મવશૃિ ભાટે ધોયણ-૫ ભાાં અભ્માવ 

કયતાાં શલદ્યાથીઓ અન ેભાધ્મશભક શળષ્મવશૃિ ભાટે ધોયણ-૮ ભાાં અભ્માવ કયતાાં શલદ્યાથીઓ જેણે છેલ્રી યીક્ષા 
ઓછાભાાં ઓછા ૫૦ ટકા ગણુ વાથ ેાવ કયી શોમ તેલા શલદ્યાથીઓ જ યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત થઈ ળકળ.ે 

 

 અભ્માવક્રભ : 

પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ભાટે અભ્માવક્રભ ધોયણ-૧ થી ૪ અન ેભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ 

યીક્ષા ભાટે અભ્માવક્રભ ધોયણ-૫ થી ૭ સધુીનો યશળેે. 
 

 પ્રશ્નત્ર સ્લરૂ : 

ફાંન ે શલબાગ ભાટે પ્રશ્નત્રનુાં સ્લરૂ શતેરુક્ષી તેભજ ફહ ુ શલકલ્ીમ યશળેે. દયેક પ્રશ્નનો ૦૧ ગણુ યશળેે. 

પ્રશ્નત્ર ૧૦૦ ગણુ યશળેે. 

ક્રભ પ્રશ્નત્ર વભમ ગ ણ 

૧ બાા-વાભાન્મ જ્ઞાન ૧-૩૦ કરાક ૧૦૦ 

૨ ગણણત-શલજ્ઞાન ૧-૩૦ કરાક ૧૦૦ 

 

http://www.sebexam.org/


 
 

 યીક્ષાનુાં ભાધ્મભ પક્ત ગજુયાતીનુાં યશળેે. અન્મ ભાધ્મભનાાં શલદ્યાથીઓ ણ યીક્ષા આી ળકળ.ે યાંત ુ

પ્રશ્નત્ર પક્ત ગજુયાતી બાાભાાં જ આલાભાાં આલળ.ે ઓ.એભ.આય. સ્લરૂના પ્રશ્નનત્રભાાં આેર શલકલ્ો 
ભાાંથી વાચા શલક્લ્ વાભેના કુાંડાાને ફોરેનથી વાંપણૂડ ધટૃ કયલાનુાં યશળેે. 

 યીક્ષા પી : તભાભ ઉભેદલાય ભાટે યીક્ષા પીનુાં ધોયણ નીચે મજુફનુાં યશળેે.  

ક્રભ યીક્ષાનુાં નાભ યીક્ષા પી ભાકડળીટ/પ્રભાણત્ર પી ોસ્ટ ચાર્જ  કુર 

૧ પ્રાથશભક ૨૫-૦૦ ૧૫-૦૦ ૧૨-૦૦ ૫૨/- 
૨ ભાધ્મશભક ૩૫-૦૦ ૧૫-૦૦ ૧૨-૦૦ ૬૨/- 

 

  
ક્રભ વલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીખ  ૨૨/૦૮/૨૦૧૪ 

૨ તભાભ જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીઓએ કચેયી દ્વાયા જાશયેનામુાં 
તભાભ ળાાઓને  શોંચાડલાની તાયીખ  

૩૦/૮/૨૦૧૪ સધુીભાાં  

3 www.sebexam.org લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં આલેદનત્ર  
ઓનરાઇન બયલાનો વભમગાો  

૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

૪ યીક્ષા ભાટેની પી ોસ્ટ ઓપીવ ખાતે બયલાનો  વભમગાો  ૧/૯/૨૦૧૪ થી ૨૫/૯/૨૦૧૪ 

૫
  

ળાા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્રો તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ 
ળાવનાશધકાયીની કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૨૯/૯/૨૦૧૪ 

૬
  

તાલકુા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયી/ળાવનાશધકાયીની કચેયી દ્વ્રાયા 
આલેદનત્રો DPEO કચેયીભાાં જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૧/૧૦/૨૦૧૪  

૭ DPEO કચેયી દ્વાયા ળાાભાાંથી આલેર આલેદનત્રો યા ..ફોડડભાાં 
જભા કયાલલાની અંશતભ તાયીખ  

૪/૧૦/૨૦૧૪ 

૮ તભાભ DPEO કચેયી દ્વાયા વીટ નાંફયની માદી તથા ૦૧ ત્રક 
યા..ફોડડ ખાતેથી ભેલલાની તાયીખ  

૧૫/૧૦/૨૦૧૪ 

૯ યીક્ષા તાયીખ ૧૯/૧૦/૨૦૧૪ 

 
 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 

 આ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે . ઉભેદલાય 

તા.૧/૯/૨૦૧૪ (ફોયના ૧૪ .૦૦) થી તા .૨૫/૯/૨૦૧૪ (ફોયના ૧૫ .૦૦ કરાક સધુી ) દયમ્માન 

www.sebexam.org ય અયજીત્રક બયી ળકાળે . ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના સ્ટેપ્વ અનવુયલાના 

યશળેે. અયજીત્રક Confirm ભળ્મા છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે . 

 વભગ્ર પોભડ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશળેે.  
 વૌ પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 
 ‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુાં. 

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


 
 

 “પ્રાથશભક  શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ (ધોયણ-૫) અથલા ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ (ધોયણ-૮)” વાભે Apply Now ય 
Click કયવુાં. 

 તેની નીચે Apply Now ય Click કયલાથી Application Format  દેખાળે Application Format   ભાાં વૌપ્રથભ 
ભાગલાભાાં આલેર તભાભ ભાહશતી પયજજમાત બયલાની યશળેે.      

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાયો  Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયનો Confirmation Number Generate થળે. 
જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાનો યશળેે.  

 શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload  photo- Signature ય  Click કયો. અશીં તભાયો Confirmation Number Type 

કયો અને તભાયી Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ  OK  ય Click કયો. અશીં Photo અને Signature upload  
કયલાના છે. 

 Photo અને Signature upload  કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature JPG format ભાાં (10 Kb) વાઇઝથી 
લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શોલા જોઇએ. Browse Button  ય Click કયો. શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે 
પાઇરભાાં JPG format  ભાાં તભાયો Photo store થમેર છે તે પાઇરને Select કયો. અને Open Button  ને Click કયો. 
શલે Browse Button ની ફાજુભાાં upload Button ય Click કયો, શલે ફાજુભાાં તભાયો Photo દેખાળે. શલે આજ યીતે 
Signature ણ upload કયલાની યશળેે. 

 શલે  Preview & Confirm Application  ય  Click કયો. અશીં તભાયો Confirmation Number Type કયો અને તભાયી 
Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ Submit ય Click કયો.  જો અહશ અયજીભાાં સધુાયો કયલાનો જણામ તો Edit 

Application  ઉય Click કયીને સધુાયો કયી રેલો. અયજી Confirm કમાડ શરેાાં કોઇ ણ પ્રકાયનો સધુાયો અયજીભાાં 
કયી ળકાળે. યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાાં કોઇણ જાતનો સધુાયો કયી ળકાળે નશી.  

 જો અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ તો જ Confirm ય Click કયવુાં. Confirm ય Click કયલાથી ઉભેદલાયની 
અયજીનો ફોડડભાાં Online  સ્લીકાય થળે તથા તે ભાન્મ ફાદ જ ભાન્મ ગણાળે.  

 શલે Print Application & Fee Challan  ય Click કયવુાં. અશીં તભાયો Confirmation Number Type કયો અને તભાયી 
Birth   Date Type કયો. ત્માયફાદ Submit ય Click કયો.  

 અહશિંથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની શપ્રન્ટ કાઢી  રેલી.  

 ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગજુયાતની કોઇણ કોમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ ોસ્ટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી યોકડભાાં 
જભા કયાલલાની યશળેે. 

 શલે અયજીત્રકની શપ્રન્ટ ય ળાાના આચામડશ્રીના વહશ-શવક્કા કયાલલા.    

 ળાાએ બયામેરા તભાભ આલેદનત્રો  ય  આચામયશ્રીના વહશ-વવક્કા કયી  તા-૨૯/૦૯/૨૦૧૪ સ ધીભા ં તાલ કા 
પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી/ળાવનાવધકાયીની કચેયીભા ંજભા કયાલલાના યશળેે.  

 તાલ કા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયી/ળાવનાવધકાયીની કચેયીભાં  આલેર તભાભ આલેદનત્રો એકવત્રત કયી 
તા:૧/૧૦/૨૦૧૪ સ ધીભા ં જજલ્રા પ્રાથવભક વળક્ષણાવધકાયીની કચેયીભા ંજભા કયાલલાના યશળેે.   

 અયજી પોભય જાતે જ ચોકવાઇ પલૂયક Online બયલાન  ંયશળેે. નાભ, અટક,જન્ભ તાયીખ,જાવત કે અન્મ કોઇ ફાફતે 
ાછથી ફોર્ય દ્વાયા સ ધાયો કયી આલાભા ંઆલળે નશી જેની ખાવ નોંધ રેલી.  

 અયજીત્રક બયલાભા ંકોઇણ પ્રકાયની મ શ્કેરી જણામ તો લેફવાઇટ ય આલાભા ંઆલેર પોન નફંય ય 
વંકય કયલો.   

  પી બયલાની યીત:   
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે ચરણ સ્રી શપ્રન્ટ કયી , આ ે સ્રી ગજુયાતની કોઇણ કોમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ 
ોસ્ટ ઑપીવની ળાખાભાાં પી યોકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે . તે વાથે રૂ|. ૧૨/- વશલિવચાર્જ ેટે ચકૂલલાના યશળેે . 



 
 

 

 કેન્ર વચંારકની વનભણકૂ અંગે :- 
 જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રીએ દયેક તાલકુા કક્ષાએ કેન્ર વાંચારકની શનભણ ૂાંક કયલી. કેન્ર વાંચારક 

તયીકે શળક્ષણ શનયીક્ષક/ભદદનીળ શળક્ષક શનયીક્ષક/કેલણી શનયીક્ષક/વયકાયી શાઇસ્કુરના 
આચામડશ્રી/ળાવનાશધકાયી લગેયે ૈકી ભાાંથી  શનભણ}ક કયી તેઓનાાં નાભ વયનાભાની માદી યશઠેાણ અન ે

ઓહપવના પોન નાંફય વાથ ેયાજ્મ યીક્ષા ફોડડની કચેયીએ ભોકરી આલી. 
 

 અભદાલાદ ળશયેના પલૂડ શલસ્તાય અન ેશિભ શલસ્તાય એભ ફ ે કેન્ર યાખલા. જેથી પલૂડ અન ેશિભ ફાંન ે

શલબાગના શલદ્યાથીઓન ેઅનકૂૂતા યશ.ે ફાંન ે શલબાગનાાં  કેન્રોની યીક્ષારક્ષી  તભાભ કાભગીયી અભદાલાદ 
ળશયેના ળાવનાઅશધકાયીશ્રીએ વાંબાલાની યશળેે.    

                                                                                         વહશ/- 
 

                (ઇ.ી.દેવાઇ) 
                        અધ્મક્ષ 

                           યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ય  
                          ગાધંીનગય 

 
 

 નકર જાણ તથા અભર વારૂ :- 

(૧)  જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી (તભાભ) 

(૨)  જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી (તભાભ) 

(૩) ળાવનાઅશધકાયી, અભદાલાદ ભશા નગય શળક્ષણ વશભશત, અભદાલાદ . 
 

 નકર વશલનમ યલાના જાણ વારૂાં :- 

(૧)  અગ્રશવચલશ્રી, શળક્ષણ શલબાગ, નલા વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 

(૨)  અગ્રશવચલશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ શલબાગ, નલા વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૩)  કશભશ્નયશ્રી, ભધ્માશન બોજન અન ેળાાઓની કચેયી, 
 બ્રોક નાં. ૯, ડો, જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય. 

(૪)  શનમાભકશ્રી , પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી, 
 બ્રોક નાં ૧૨, ડો. જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય. 



 
 

                                              પ્રાથશભક / ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા 
ઓકટોમ્ફય  ૨૦૧$ શલગતલાય કામડક્રભ 

ત્રક – અ 

પ્રાથશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ઓકટોમ્ફય  ૨૦૧$ શલગતલાય કામડક્રભ 

 

પ્રશ્નત્ર વલમ તાયીખ લાય વભમ ગ ણ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

(૧) બાા-વાભાન્મજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ યશલલાય ૧૧-૦૦  

થી 
૧૨-૩૦ 

૧૦૦ 

(૨) ગણણત-શલજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ યશલલાય ૨-૦૦  

થી 
૩-૩૦ 

૧૦૦ 

 

ત્રક – ફ 

ભાધ્મશભક શળક્ષણ શળષ્મવશૃિ યીક્ષા ઓકટોમ્ફય  ૨૦૧૪ શલગતલાય કામડક્રભ 

પ્રશ્નત્ર વલમ તાયીખ લાય વભમ ગ ણ 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ 

(૧) બાા-વાભાન્મજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ યશલલાય ૧૧-૦૦  

થી 
૧૨-૩૦ 

૧૦૦ 

(૨) ગણણત-શલજ્ઞાન !)q!_qZ_!$ યશલલાય ૨-૦૦  

થી 
૩-૩૦ 

૧૦૦ 

 
 

વહશ/-  
અધ્મક્ષ 

યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ય  
ગાધંીનગય 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


