રા ય પર

ુ રાત રા ય,સે ટર-૨૧ ગાંધીનગર
ાબોડ, જ
“ખાતાક ય પર ા (વગ-૩)”
“Departmental Exam (Class- )”

:

к/ "#$:х ."./2019/1-80

- .01/01/2019

ુ રાત સરકારના િશ ણ િવભાગના પ( )માંક:ખ/શ/૮૮-એડ આઇ-૧૦૭૫-સી–૧૯૬૯-લ,તા.૨૧/૧૨/૨૦૧૨થી
જ
બહાર પાડ;લ <હ;રનામા અ>ુસાર "મદદનીશ િશ ણ િનર

ક, મદદનીશ િશ ક,વગ -૩(ખાતાક ય પર

અ>ુસધ
ં ાને િશ ણ િવભાગની વગ-૩ની ગૌણ સેવાઓમાં મદદનીશ િશ ણ િનર
સંવગના DજEલા િશ ણ િનર

ક, િવFતરણ અિધકાર (િશ ણ) અને ક;ળવણી િનર

ા) િનયમો- ૨૦૧૨"

ક તથા મદદનીશ િશ ક અને પંચાયત
ક વગ-૩ની ખાતાક ય પર

ા લેવા Hગેનો

િવગતવાર કાય)મ નીચે Iુજબ છે .

х - к./ " .0

1 - .х :-

ખાતાક ય પર

2345 "6$ 7 3
આ પર

ુ ર -૨૦૧૯ના રોજ લેવાશે.
ા તાર ખ- ૨૩,૨૪.-ફ;Mઆ

$ 8 /9:$:-

ા માટ; ના આવેદનપ(ો બોડની વેબસાઈટwww.sebexam.org પર તા.૦૭/૦૧/૨૦૧૯ થી તા:૧૬/૦૧/૨૦૧૯

દરYયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહ;શે.

2345 "6$

$к;3 <94 1 <=-

- .х 5ш ?3-1 8 / 8 @1 :

ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન ભર; લા આવેદનપ(ોની િ[\ટ કાઢ તેની નકલ નીચે દશાવેલ સમય સારણીમાં દશાવેલ
િવગતો Iુજબ ન^ થયેલ અિધકાર ઓની કચેર ખાતે જ_ર આધારો સાથે જમા કરાવવાના રહ;શે.
2345

"6$

િશ ણ િવભાગની વગ-૩ની ગૌણ સેવાઓ
• મદદનીશ િશ ણ િનર

ક

• મદદનીશ િશ ક (આચાય મારફત)
૧

પંચાયત સંવગ
• મદદનીશ DજEલા િશ ણ િનર

ક

• િવFતરણ અિધકાર (િશ ણ)
• ક; ળવણી િનર

к$ 4

$к;

ક વગ-૩

• DજEલા િશ ણાિધકાર aી
૨
• DજEલા [ાથિમક િશ ણાિધકાર aી

$к;ш4

<=-

- .х

સંબિધત
DજEલા િશ ણાિધકાર aીની કચેર

તા. ૨૧/૦૧/૨૦૧૯
સંબિધત

AB1

DજEલા [ાથિમક
િશ ણાિધકાર aીની કચેર
કિમશનરaી, શાળાઓની કચેર ,

તા. ૨૩/૦૧/૨૦૧૯

ગાંધીનગર.
િનયામકaી,[ાથિમકિશ ણ,

AB1

ગાંધીનગર.

• કિમશનરaી, શાળાઓની કચેર ,
૩

ગાંધીનગર.

સbચવ,રા ય પર

• િનયામકaી, [ાથિમક િશ ણ,

ગાંધીનગર

ા બોડ,

તા. ૨૫/૦૧/૨૦૧૯
AB1

ગાંધીનગર.

" .0 кCD :o

આ પર

ા ઓનલાઈન લેવાની હોય કોYcdુટર લેબની ઉપલeધતા અ>ુસાર અમદાવાદ ક; ગાંધીનગર ખાતે પર

ા

ક;\f રાખવામાં આવશે.

1
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1. ઉમેદવાર gારા સીધા રા ય પર

K:ા બોડને મોકલાવેલ ફોમ રદ ગણવામાં આવશે.

2. ઉમેદવારનો h તે સંવગમાં i ૂરા પગારમાં સમાવેશ થયેલો હોવો જોઈએ.
3. ઉમેદવાર; સમયસારણીમાં દશાવેલ િનયત સમયમયાદામાં આવેદનપ( સંબિં ધત અિધકાર aીને મોકલી આપવા>ુ ં રહ;શે.
4. ઉમેદવારોએ તેમના આવેદનપ( પર કચેર ના વડાના સહ િસ^ા કરાવીને જ સંબિં ધત અિધકાર aીને મોકલવના રહ;શે.
5.પર

ાના િવષયોનો અlયાસ)મ િશ ણ િવભાગના તા:૨૧/૧૨/૨૦૧૨ ના <હ;રનામાના એપે\ડ

6.ઉમેદવાર આ પર

ાના તમામ [oપ(ોમાં સરકારા gારા [કાિશત iુFતકોનો ઉપયોગ પર

[કાશન gારા [કાિશત થયેલા સરકાર iુFતકોની ઝેરો

-“એ” Iુજબનો રહ;શે.

ાખંડમાં કર શકશે. સરકાર

નકલ [માbણત કરાવીને લાવી શકાશે. ખાનગી [કાશનોના

iુFતકો/ સંદભ સાqહrયનો ઉપયોગ કર શકાશે નqહ એટલ ક; પર

ાખંડમાં તેs ુ ં સાqહrય લાવી શકાશે નહt.

7. આવા iુFતકોની uયવFથા ઉમેદવાર; <તે કરવાની રહ;શે. આ uયવFથા રા ય પર

ા બોડ gારા i ૂર પાડવામાં આવશે

નહt. hની ખાસ નvધ લેવી.
8. ખાતાક ય પર

ામાં ફ જમા થાય બાદ કોઇપણ સંજોગોમાં પરત કરવામાં આવશે નહt.

9. ઘણા qકFસામાં પર
અy ૂર

ાની ક; ટલી તકો છે તે ફોમમાં દશાવવામાં આવતી નથી. h ફોમમાં અx ૂક દશાવવાની રહ;શે.

િવગતવાળા ફોમ રદ થવાને પા( થશે.

10.[zાચ{ુ ઉમેદવારોએ રાઇટરની મં|ૂર કચેર ના વડા પાસેથી મેળવવાની રહ;શે.

кJ4 .
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1. કચેર ના વડા અને ખાતાના વડાએ આ <હ;રનામા/પર

K:-

ાની <ણ તેમના કમચાર ઓને કરવાની રહ;શે.

2. કચેર માં/તાબાની કચેર ઓમાંથી આવેલા આવેદનપ(ોમાં જ_ર [િત હFતા ર (સહ -િસ^ા) કર ને જ સંબિં ધત
કચેર એ આવેદનપ(ો મોકલવાના રહ;શે.
3. ખાતાક ય પર

ામાં ઉપ}Fથત થતા ઉમેદવારો ખર; ખર બેસવાપા( છે ક; ક;મ ? તે Hગે h તે ખાતાના વડાએ ચકાસણી

કર ને ઓનલાઇન ભરવામાં આવેલ આવેદનપ(ો જ_ર આધારો સqહત બોડને સમય મયાદમાં મોકલી આપવાના રહ;શે.
4. ખાતાના વડાની કચેર gારા સમયમયાદા બાદ આવેલા આવેદનપ(ો Fવીકારવામાં આવશે નqહ.
5. [zાચ{ુ ઉમેદવારોને રાઇટરની મં|ૂર કચેર ના વડાએ આપવાની રહ;શે.

" 8 R3 S B$ @:o ઉમેદવાર; દર; ક પેપરમાં પાસ થવા માટ; ૫૦%

T

3=-U- ( ."1F ) E 453 $

ુ મેળવવા ફર€યાત છે .
ણ

F :-

o અ>ુિ•ણ થનાર ઉમેદવારને એક ક; વyુ િવષયો/પેપરોમાં ૬૦% ક; તેથી વyુ માકસ મેળવેલ હશે તો તેને તેવા
િવષયો/પેપરોમાં પછ ની પર

ા માટ; (Exemption) Iુ} ત મળવાપા( રહ;શે.

o આવા ઉમેદવારોએ તેમને મળવાપા( Iુ} ત(Exemption)ના િવષયો/પેપરો

માટ; h તે પર

ાની [માbણત કર; લી

માકશીટની નકલો આવેદનપ(ની િ[\ટ સાથે જોડવાની રહ;શે. તેમજ ઓનલાઇન ભરવામાં આવતા ફોમમાં તેનો ઉEલેખ
કરવાનો રહ;શે. આવેદનપ(ો ઓનલાઈન ભયા પછ ની Iુ} ત Hગેની ર|ુ આત ‚ાƒ રાખવામાં આવશે નહ .

" .0

1 -к$ -R " .0 V. :

o ખાતાક ય પર

ા િનમ„ ૂકની તાર ખથી તથા સીધી ભરતીથી િનમ„ ૂક મેળવનાર ઉમેદવારોએ નોકર માં i ૂરા પગારમાં

િનમાયાની તાર ખથી ૩ વષ અથવા ૩ ((ણ) તકોમાં h પહ;… ું હોય તેમાં પર

ા પાસ કરવાની રહ;શે. પરં † ુ અ>ુ‡ ૂbચત

<િત, અ>ુ‡ ૂbચત જન<િતના ઉમેદવારોએ ૩ + ૧ = ૪ તકોમાં પાસ કરવાની રહ;શે. આવા ઉમેદવારોએ િનયત થયેલ
તક ‡ુધી કોઇ પર

ા ફ ભરવાની રહ;તી નથી.

2

o

ઉપર Iુજબની િનયત સમય મયાદા તથા િનયત તકોમાં જો ઉમેદવાર ખાતાક ય પર
ઉમેદવારોએ uય} તગત

પર

ા ફ ની રકમ “8WJ3X1

ા પાસ ના કર; લ હોય તો આવા

Y/ " .0 #$Q? , 9 B1 9 ” ના નામનો _|. ૨૦૦/- નો

ડ મા\ડ ‹ાŒટ કઢાવીને આવેદનપ(ની િ[\ટ સાથે જોડવાનો રહ;શે.

" .0 S

[/

ુ રાતી ભાષાના રહ;શે.
જ

o દર; ક [oપ(ો

" .0

:-

\]"6S

:^ :-

o દર; ક [oપ( બ•ુવૈક•Eપક.(MCQ)[કારના રહ;શે.
o

દર; ક [oપ(માં ૧૦૦ [oો રહ;શે. દર; ક [o ૧

o 2 " .0 K ; _
" .0

$ к /?

;43

ુ નો રહ;શે. આમ •ુ લ ૧૦૦
ણ

ુ >ુ ં [oપ( રહ;શે.
ણ

23ш4.

:-

\]"6

- .х

8 /

`@

૧

સેવા[થા

23/02/2019

11.00 R1 13.30

100

૨

qહસાબી[થા

23/02/2019

14.00 R1 16.30

100

૩

િશ ણ ખાતાના િનયમો અને ધારા ધોરણો તથા યોજનાઓ

24/02/2019

11.00 R1 13.30

100

૪

[ક ણ

24/02/2019

14.00 R1 16.30

100
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K:

o

ઓનલાઇન ભર; લ આવેદનપ(ની િ[‘\ટ કાઢ તેની સાથે નીચે Iુજબના આધારો /[માણપ(ો જોડવાના રહ;શે.

o

ઓનલાઇન અર€પ( ([માણપ( પર કચેર ના વડાના સહ -િસ^ા સાથે )

o

પર

o

અગાઉના દર; ક [યrનોની માકશીટની [માbણત કર; લ નકલ બીડવી.

o

ઉમેદવારનો iુરા પગારનો કચેર આદ; શ..

o

વય અને નોકર ની મયાદામાં ’ટછાટ મેળવેલ હોય તો અિધ•ૃત સ•ાિધકાર એ કર; લ •ક
ુ મની નકલ સામેલ રાખવી.

ા ફ નો ડ .ડ . (લા ુ પડ†ુ હોય તો)

K ;c

G dк 3

1 .- :-

આ <હ;નામાના સંદભમાં રા ય પર

ા બોડ gારા ઓનલાઇન ર€F”; શન થયેલ અર€ઓ જ અર€ Fવીકારવામાં

આવશે. ઉમેદવાર; - :07/01/2019 #"$
(www.sebexam.org) પર અર€પ(ક ભર

15.00 к; к R1 - .16/01/2019

64 11.59 к; к દરYયાન

શકશે. ઉમેદવાર; અર€પ(ક ભરવા માટ; નીચે Iુજબના Fટ; cસ

અ>ુસરવાના રહ;શે.
o

સમ‚ ફોમ H‚ે€માં ભરવા>ુ ં રહ;શે.

o

સૌ [થમ www.sebexam.org પર જsુ.ં

o

‘Apply online ઉપર Click કરsુ.ં

o

х - к./ " .0 (39?: 3)સામે Apply Now પર Click કરsુ.ં

o

Apply Now "
f -1 7 3

o

Click к 3 R1 Application Format 5х ш4. Application Format
1

8e\R

93

234;

ш4.

હવે Save પર Click કરવાથી તમારો Data Save થશે અહt ઉમેદવારનો Application Number Generate થશે.
h E 45 3

8 J31 4
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$
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3

o

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાં Upload photo- Signature પર Click કરો અહt તમારો Confirmation Number Type કરો
અને તમાર Birth Date Type કરો rયારબાદ Submit પર Click કરો.અહt Photo અને Signature upload કરવાના છે .

o

Photo અને Signature upload કરવા સૌ [થમ તમારો Photo અને Signature JPG format મા 10 KB સાઇઝથી વધાર;
નહt તે ર તે Computer માં હોવા જોઇએ Browse Button પર Click કરો. હવે choose File ના F) નમાંથી h ફાઇલમાં JPG
format માં તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો અને Open Buttonને Click કરો.હવે Browse Button ની
બા|ુ માં upload Button પર Click કરો. હવે બા|ુ માં તમારો Photo દ; ખાશે. હવે આજ ર તે Signature પણ upload
કરવાની રહ;શે.

o

હવે Preview & Confirm Application પર Click કરો.અહt તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમાર Birth
Date Type કરો rયારબાદ Submit પર Click કરો. જો અqહ અર€માં ‡ુધારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર

o

Click કર ને ‡ુધારો કર લેવો G d Confirm к/ ? " ; к$c "@ \к

$ AB $ G d

G d Confirm Rc 9/ # 5 G d

..

к$c"@

- $ AB $ к . шк ш4

к . шк ш4 " g

જો અર€ ‡ુધારવાની જ_ર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરsુ.Confirm
ં
પર Click કરવાથી ઉમેદવારની
અર€નો બોડમાં Online Fવીકાર થશે તથા તે બાદ જ મા\ય ગણાશે..

o

હવે Print Application પર Click કરsુ.ં અહt તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમાર Birth Date Type
કરો.rયારબાદ Submit પર Click કરો.

o

અqહ‘થી તમાર અર€પ(કની િ[\ટ તથા [માણપ(ની નકલ કાઢ લેવી .

o

હવે અર€પ(કની િ[\ટ પર ઉમેદવાર; તેમના ફોમ સારણીમાં બતાuયા Iુજબ કચેર ના વડા/ ખાતાના વડા મારફતે
[માણપ(ો ઉપર કચેર /ખાતાના વડાના સહ િસ^ા કરાવીને જ મોકલવાના રહ;શે.

o

અર€પ(ક ભરવામાં કોઇપણ [કારની Iુ•ક;લી જણાય તો વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલ ફોન નંબર પર સંપક
કરવો .

અ–ય
રાજય પર

ા બોડ

ગાંધીનગર
к; 8=3 / 3

@ -R к /?3 . 8 b :

(૧) અ‚ સbચવaી, િશ ણ િવભાગ, નવા સbચવાલય, ગાંધીનગર.
(૨) િનયામકaી [ાથિમક િશ ણ, .ુ રા. |ુ ના સbચવાલય, ગાંધીનગર.
(૩) કિમoરaી,શાળાઓની કચેર , .ુ રા. |ુ ના સbચવાલય, ગાંધીનગર.
ુ રાત શૈ bણક સંશોધન અને તાલીમ પqરષદ,ગાંધીનગર.
(૪) િનયામકaી, જ
(૫) િનયામકaી, સા રતા અને િનરં તર િશ ણ, .ુ રા. eલોક નં ૧૨, |ુ ના સbચવાલય, ગાંધીનગર.
(૬) િનયામકaી,

ુ રાત શૈ bણક ટ; કનોલો€ ભવન,
જ

.ુ રા. અમદાવાદ.

(૭) િનયામકaી, Fટ; ટ [ોh ટ ડાયર; ટર,ડ .પી.ઇ.પી., ગાંધીનગર.
(૮) જનરલ મેનજ
ે રaી, ઇ\ડ; -બી,ઉ—ોગ ભવન,ગાંધીનગર.

к;

@ -R к /?3 . 8 b :

(૧) DજEલા િશ ણાધીકાર aી,તમામ.
(૨) DજEલા [ાથિમક િશ ણાધીકાર aી,તમામ.
(૩) DજEલા િનરં તર િશ ણાધીકાર aી,તમામ.
(૪) શાસનાિધકાર aી, નગર [ાથિમક િશ ણ સિમિત, તમામ
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