યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ,ગુજયાત યાજ્મ ગાાંધીનગય વેક્ટય-૨૧
“ખાતાકીમ યીક્ષા (લગડ -૩)”
“Departmental Exam (Class-3)”

જાહેયનામ ું : :ક્રભાુંક/યાફર:ખા../૨૦૧૬/૪૦૭૦-૪૧૫૧

તા:૨૦/૦૫/૨૦૧૬

ગુજયાત વયકાયના શળક્ષણ શલબાગના ત્ર ક્રભાાંક : એડીઆઇ - ૧૦૭૫ - વી – ૧૯૬૯ - ર,
તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૨ થી ફશાય ાડેર જાશેયનાભાના અનુવધ
ાં ાને આગાભી તા.૦૯,૧૦- જુ રાઇ -૨૦૧૬ના યોજ રેલાનાય લગડ૩ના ભદદનીળ શળક્ષણ શનયીક્ષક, ભદદનીળ શળક્ષક તથા ાંચામત વાંલગડના જજલ્રા શળક્ષણ શનયીક્ષક, શલસ્તયણ અશધકાયી
(શળક્ષણ) અને કેલણી શનયીક્ષક લગડ-૩ની ખાતાકીમ યીક્ષાના શનમભો તથા શલગતલાય કામડક્રભ નીચે મુજફ છે .

આ યીક્ષા ભાટેના આલેદનત્રર

www.sebexam.org

લેફસાઇટ ય તા: ૨૪/૦૫/૨૦૧૬ થી

તા:૦૭/૦૬/૨૦૧૬ દયમ્માન ઓનરાઇન બયલાના યહેળે.

 આલેદન પરભમ બયલા અંગે સ ૂચનાઓ :
ઓનરાઇન બયે ર આલેદનત્રોની પ્રીન્ટ કાઢી તેની નકર નીચે જણાવ્મા પ્રભાણે વભમ વાયણી મુજફ તથા
નક્કી કયે ર કચેયી ભાયપત યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ ને ભી જામ તે યીતે ભોકરલાના યશેળે.
ક્રભ

પરભમ ભરકરનાય

કરને ભરકરળે

ભરકરલાની

નનમત

તાયીખ
૧

„ ભદદનીળ શળક્ષણ શનયીક્ષક

જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી
૧૦/૦૬/૨૦૧૬

„ ભદદનીળ શળક્ષક (આચામડ ભાયપત)
ાંચામત વાંલગડ

જજલ્રા પ્રાથશભક

„ ભદદનીળ જજલ્રા શળક્ષણ શનયીક્ષક

શળક્ષણાશધકાયીશ્રી

સધીભાું

„ શલસ્તયણ અશધકાયી (શળક્ષણ)
„ કેલણી શનયીક્ષક લગડ -૩
૨

„ જજલ્રા શળક્ષણાશધકાયીશ્રી

કશભળનયશ્રી, ળાાઓની કચેયી,

૧૭/૦૬/૨૦૧૬

ગાાંધીનગય.
„ જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાશધકાયીશ્રી

શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ,

સધીભાું

ગાાંધીનગય.
૩

„ કશભળનયશ્રી, ળાાઓની કચેયી,
ગાાંધીનગય.
„ શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શળક્ષણ,
ગાાંધીનગય.

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગાાંધીનગય

૨૪/૦૬/૨૦૧૬
સધીભાું

o

ઉભેદલાય દ્વાયા સીધા યાજ્મ યીક્ષા ફરર્મ ને ભરકરાલેર પરભમ યદ ગણલાભાું આલળે.

o

ઉયરક્ત જાહેયનાભાભાું દળામ વ્મા મજફના કભમચાયીઓ જે તે સુંલગમભાું પયા ગાયભાું સભાલેળ થમેર હરલા જરઇળે.

o

ઉભેદલાયે તેભના આલેદનત્રની નિન્ટ સાયણીભાું ફનાવ્મા મજફ કચેયીના લર્ા/ ખાતાના લર્ા ભાયપતે િભાણત્રર ઉય
કચેયી/ખાતાના લર્ાના

સહી નસક્કા સાથે જ ભરકરલાના યહેળે. સીધા યાજ્મ યીક્ષા ફરર્મ ને ભરકરાલેર પરભમ અભાન્મ

ગણલાભાું આલળે.
o

ખાતાના લડા/ કચેયીના લડાએ યીક્ષાની જાણ તેભના કભડચાયીઓને કયલાની યશેળે .

o

ખાતાના લર્ા દ્વાયા સભમ ભમામ દા ફાદ આલેર પરભમ સ્લીકાયલાભાું આલળે નહી.

o

યીક્ષાના શલમોનો અભ્માવક્રભ શળક્ષણ શલબાગના તા:૨૧/૧૨/૨૦૧૨ ના જાશેયનાભાના એેન્ડીક્ષ-“એ” મુજફનો યશેળે.

o

ઉભેદલાય તભાભ િશ્નત્રર ભાટે સયકાયશ્રી દ્વાયા િકાળીત પસ્તકરની ભદદ રેલા ઇચ્છે તર િશ્નત્રરના જલાફ રખલા તેલા
સયકાયી િકાળનના પસ્તકરની સહામ રઇ ળકાળે. અન્મ િકાયન ું સાહહત્મ રાલી ળકાળે નહી.

o

આલા ુસ્તકોની વ્મલસ્થા ઉભેદલાયે જાતે કયલાની યશેળે. યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ુયા ાડલાભાાં આલળે નશી.

 યીક્ષા કેન્ર ::
o

તભાભ ઉભેદલાયો ભાટે યીક્ષા કેન્ર અભદાલાદ યશેળે.

 ાસ થલાન ું ધરયણ::
o

ઉભેદલાયે દયે ક ેયભાાં ાવ થલા ભાટે ૫૦% ગુણ ભેલલા પયજીમાત છે .

 પ ૂનયાલનતિત (યીીટય) ઉભેદલાયર ભાટે ::
o

અનુશિણડ થનાય ઉભેદલાયને એક કે લધુ શલમભાાં ૬૦% કે તેથી લધુ ભાકડ વ ભેલેર શળે તો તેને તેજ શલમ/ શલમોભાાં
છીની યીક્ષા ભાટે (Exemption) મુક્ક્ત ભેલલાને ાત્ર યશેળે.

o

યીીટવડ તયીકે યીક્ષા આલા ભાાંગતા શોમ તેભને મુક્ક્ત ાત્ર શલમ ભાટે તે યીક્ષાની પ્રભાણણત કયે રી ભાકડ ળીટની નકર
આલેદનત્રની શપ્રન્ટ વાથે જોડલાની યશેળે.તેભજ તે ભાટે પોભડભાાં ઉલ્રેખ કયલાનો યશેળે. અન્મથા ાછથી મુક્ક્ત ગ્રાહ્ય
યાખલાભાાંઆલળે નશી.

 યીક્ષાની તકર તથા યીક્ષા પી :
o

ખાતાકીમ યીક્ષા શનભણ ૂકની તાયીખથી તથા વીધી બયતીથી શનભણકૂ ભેલનાય ઉભેદલાયોએ નોકયીભાાં  ૂયા ગાયભાાં
શનભામાની તાયીખથી ૩ લડ અથલા ૩ (ત્રણ) તકોભાાં જે શેલ ુાં શોમ તેભાાં યીક્ષા ાવ કયલાની યશેળે. યાં ત ુ અનુસ ૂણચત
જાશત, અનુસ ૂણચત જનજાશતના ઉભેદલાયોએ ૩ + ૧ = ૪ તકોભાાં ાવ કયલાની યશેળે.

o

આ વાથેની માદી મુજફ યીક્ષાથીઓ ભાટે ભલાાત્ર યીક્ષા આલાની તકો  ૂણડ થઇ શોમ તો યીક્ષા પી ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ
દ્વાયા બયલાની યશેળે તથા ભલાાત્ર તકો ભેલી યીક્ષાભાાં ઉક્સ્થત થલા ભાટે ના વયકાયશ્રીના હુકભોની ભાંજૂયીના ત્રની
નકર પોભડની શપ્રન્ટ વાથે અલશ્મ ભોકરી આલાની યશેળે.

o

શનમત વભમ ભમાડદા તથા શનમત તકોભાાં જો ઉભેદલાય ખાતાકીમ યીક્ષા ાવ ના કયે તો વયકાયશ્રીભાાંથી
યીક્ષાભાાં ફેવલા ભાટેની ભાંજૂયી ભેલી શનમત કયે ર પી રૂ|. ૧૫/- બયીને ફેવી ળકે છે . તથા યીક્ષા પી
“વણચલશ્રી યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગાાંધીનગય” ના નાભનો ડીભાન્ડ ડ્રાફ્ટ કઢાલીને આલેદનત્રની શપ્રન્ટ વાથે
જોડલાનો યશેળે.

 યીક્ષાના િશ્નત્રન ું ભાખ :o

પ્રશ્નત્રની બાા ગુજયાતી યશેળે.

o

ુ ક્ષી પ્રકાયના યશેળે.(MCQ)
દયે ક પ્રશ્નત્ર ફહુલૈકલ્ીક શેતર

o

દયે ક પ્રશ્નત્રભાાં ૧૦૦ પ્રશ્નો યશેળે. તથા દયે ક પ્રશ્નનો ૧ ગુણ પ્રભાણે કુ ર ૧૦૦ ગુણનુ ાં પ્રશ્નત્ર યશેળે.

o

ઉિયલશી OMR સ્લરૂની યશેળે. જેભાાં આેરા શલકલ્ો ૈકી વાચા શલકલ્ભાાં ગો [ ●● ] કયલાનુ ાં યશેળે.

 ખાતાકીમ યીક્ષા વશભતીની ફેઠકભાાં થમેર ચચાડ અનુવાય આ લખતે ટે કનીકર ઉરબ્ધતા અને અનુકુતા થળે તો આ
યીક્ષા ઓનરાઇન રેલાભાાં ણ આલે તેલી વાંબાલના યશેળે.

 યીક્ષાનર કામમક્રભ ::
ક્રભ

િશ્નત્ર

તાયીખ

સભમ

ગણ

૧

વેલાપ્રથા

૦૯/૦૭/૨૦૧૬

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૩૦

૧૦૦

૨

હશવાફીપ્રથા

૦૯/૦૭/૨૦૧૬

૧૪.૩૦ થી ૧૭.૦૦

૧૦૦

૩

શળક્ષણ ખાતાના શનમભો અને ધાયા ધોયણો તથા મોજનાઓ

૧૦/૦૭/૨૦૧૬

૧૧.૦૦ થી ૧૩.૩૦

૧૦૦

૪

પ્રકીણડ

૧૦/૦૭/૨૦૧૬

૧૪.૩૦ થી ૧૭.૦૦

૧૦૦

 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :આ જાશેયાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે ઉભેદલાય .તા: ૨૪/૦૫/૨૦૧૬
ફોયના૧૫.૦૦ કરાક થી ૦૭/૦૬/૨૦૧૬ યાત્રે ૧૧.૫૯ કરાક દયમ્માન (www.sebexam.org)

ય અયજીત્રક બયી

ળકળે.ઉભેદલાયે અયજીત્રક બયલા ભાટે નીચે મુજફના સ્ટે પ્વ અનુવયલાના યશેળ.ે અયજી કયલા ભાટે નીચે confirm કમાડ છી જ અયજી
ભાન્મ ગણાળે.

o

વભગ્ર પોભડ અંગ્રેજીભાાં બયલાનુ ાં યશેળે.

o

વૌ પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુ.ાં

o

‘Apply online ‘ ઉય Click કયવુ.ાં

o

“ખાતાકીમ યીક્ષા (લગમ: ૩)વાભે Apply Now ય Click કયવુ.ાં

o

Apply Now ય Click કયલાથી Application Format દે ખાળે .Application Format
ભાહહતી બયલાની યહેળે

o

ભાું સૌિથભ ભાગલાભાું આલેર

.

શલે Save ય Click કયલાથી તભાયો

Data Save થળે અશર ઉભેદલાયનો .Application Number Generate થળે .જે

ઉભેદલાયે સાચલીને યાખલાનર યહેળે.
o

શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload photo- Signature ય Click કયો અશર તભાયો .Confirmation Number Type કયો
અને તભાયી Birth

o

Date Type કયો દમાયફાદ .Submit ય Click કયો અશર .Photo અને Signature upload કયલાના છે .

Photo અને Signature upload કયલા વૌ પ્રથભ તભાયો Photo અને Signature JPG format ભાાં 01)Kb (વાઇઝથી લધાયે
નશર) 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 ફાજુ ભાાં upload Button ય Click કયો શલે ફાજુ ભાાં તભાયો ,Photo દે ખાળે શલે આજ યીતે .Signature ણ
upload કયલાની યશેળે.

o

શલે Preview & Confirm Application ય Click કયો .અશર તભાયો Confirmation Number Type કયો અને તભાયી Birth
Date Type કયો દમાયફાદ .Submit ય Click કયો . જો અહશ અયજીભાાં સુધાયો કયલાનો જણામ તો Edit Application
ઉય Click કયીને સુધાયો કયી રેલો .અયજી Confirm કમામ હેરાું કરઇ ણ િકાયનર સધાયર અયજીભાું કયી ળકાળે .યું ર .
અયજીConfirm થઇ ગમા ફાદ અયજીભાું કરઇણ જાતનર સધાયર કયી ળકાળે નહી.

 નકર સનલનમ યલાના જાણ તથા કામમલાહી સારૂ :
(૧) અગ્ર વણચલશ્રી, શળક્ષણ શલબાગ, નલા વણચલારમ, ગાાંધીનગય.
(૨) શનમાભકશ્રી પ્રાથશભક શળક્ષણ,ગુ.યા. જુ ના વણચલારમ, ગાાંધીનગય.
(૩) કશભશ્નયશ્રી ઓપ સ્કુ ર., ગુ.યા. જુ ના વણચલારમ, ગાાંધીનગય.
(૪) શનમાભકશ્રી,ગુજયાત ળૈક્ષણણક વાંળોધન અને તારીભ હયદ, ગાાંધીનગય.
(૫) શનમાભકશ્રી, વાક્ષયતા અને શનયાં તય શળક્ષણ, ગુ.યા. બ્રોક નાં ૧૨, જુ ના વણચલારમ, ગાાંધીનગય.
(૬) શનમાભકશ્રી, ગુજયાત ળૈક્ષણણક ટે કનોરોજી બલન, ગુ.યા. અભદાલાદ.
(૭) શનમાભકશ્રી, સ્ટે ટ પ્રોજેક્ટ ડામયે ક્ટય ,ડી.ી.ઇ.ી., ગાાંધીનગય.
(૮) જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી,ઉદ્યોગ બલન,ગાાંધીનગય.

 નકર જાણ તથા કામમલાહી સારૂ :
(૧) જજલ્રા શળક્ષણાધીકાયીશ્રી,તભાભ.
(૨) જજલ્રા પ્રાથશભક શળક્ષણાધીકાયીશ્રી,તભાભ.
(૩) જજલ્રા શનયાં તય શળક્ષણાધીકાયીશ્રી,તભાભ.
(૪) ળાળનાશધકાયીશ્રી, નગય પ્રાથશભક શળક્ષણ વશભશત, તભાભ.

