ુ રાત રાજ્ય, સેક્ટર – ૨૧, ગાાંધીનગર
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગજ
“રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા પરીક્ષા જાહેરનામુ”

“national Telent Search Examination Exam Notification’

જાહેરનામાાં ક્રમાાંક:રાપબો/NTSE/૨૦ર૦/૩૧૯૨-૩૨૪૦

િા:૦૬/૧૦/ર૦ર૦

ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાાં ધોરિ-૧૦ માાં અભ્યાસ કરિાાં તવદ્યાર્થીઓ માટે એન.સી.ઇ.આર.ટી., ન્યુ દિલ્હી

પુરસ્કૃિ રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા(એન.ટી.એસ.ઇ.) બે િબકકામાાં લેવાનાર છે. પ્રર્થમ િબકકાની પરીક્ષા
રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ષ ,ગાાંધીનગર દ્વારા િા.૧૩/૧૨/૨૦૨૦, રતવવારના રોજ યોજવામાાં આવશે.

આ પરીક્ષા માટેના આવેિનપત્રો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર િા:૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ર્થી
િા:૦૩/૧૧/૨૦૨૦ િરતમયાન ઓનલાઇન ભરવાના રહેશે.
શિષ્યવ ૃશિની રકમ તથા ચ ૂકવણાના શનયમો :
NTSE પ્રર્થમ િબક્કાની પરીક્ષાના પદરિામને આધારે મેદરટ મુજબ રાજ્યના તનયિ ક્વોટા પ્રમાિે

બીજા િબક્કાની પરીક્ષા માટે ઉમેિવારોની પસાંિગી યાિી િૈયાર કરવામાાં આવશે. બીજા િબક્કાની પરીક્ષા
એન.સી.ઇ.આર.ટી., ન્યુદિલ્હી દ્વારા લેવામાાં આવશે. જેના આધારે તશષ્ટ્યવ ૃતિ મેળવવાપાક્ર ઉમેિવારોને નીચે
મુજબ તશષ્ટ્યવ ૃતિ મળવાપાત્ર ર્થશે.
•
•
•

ધોરિ-૧૧ િર્થા ધોરિ-૧૨ માાં માતસક રૂ! ૧૨૫૦/- તશષ્ટ્યવ ૃતિ મળશે.

અન્ર્રગ્રેજ્યુએશન િર્થા પોસ્ટગ્રેજ્યુએશન અભ્યાસ માટે માતસક રૂ! ૨૦૦૦/- તશષ્ટ્યવ ૃતિ મળશે.
Ph.D. અભ્યાસ માટે યુ.જી.સી. ના તનયમાનુસાર તશષ્ટ્યવ ૃતિ મળવાપાત્ર ર્થશે.

પરીક્ષાનો કાયડક્રમ :
ક્રમ
1
2

તવગિ
જાહેરનામુાં બહાર પાર્યાની િારીખ
www.sebexam.org વેબસાઇટ પર પરીક્ષા માટેન ુ ાં આવેિનપત્ર
ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો

3

પરીક્ષા માટેની ફી પોસ્ટ ઓફીસ ખાિે ભરવાનો સમયગાળો

4

પરીક્ષા માટેની ફી ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો

5

6

7

શાળા દ્વારા ભરાયેલા આવેિનપત્રો DEO કચેરીમાાં જમા કરાવવાની
અંતિમ િારીખ

DEO કચેરી દ્વારા આવેિનપત્રોની ચકાસિી કરી રા.પ.બોર્ષ દ્વારા

આપવામાાં આવેલ લોગઇન પર ઓનલાઇન એપ્રવ કરવાની અંતિમ
િારીખ

DEO કચેરી દ્વારા શાળામાાંર્થી આવેલ આવેિનપત્રોની હાર્ષ કોપી
રા.પ.બોર્ષ માાં જમા કરાવવાની અંતિમ િારીખ

8

પરીક્ષા િારીખ

િારીખ
૦૬/૧૦/૨૦૨૦
૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ર્થી
૦૩/૧૧/૨૦૨૦

૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ર્થી
૦૩/૧૧/૨૦૨૦

૧૭/૧૦/૨૦૨૦ ર્થી
૦૫/૧૧/૨૦૨૦
૦૯/૧૧/૨૦૨૦

૧૮/૧૧/૨૦૨૦

૨૩/૧૧/૨૦૨૦
૧૩/૧૨/૨૦૨૦

❖ શવદ્યાથીની લાયકાત :
જે તવદ્યાર્થી ચાલુ શૈક્ષણિક વર્ષમાાં ધોરિ-૧૦ માાં કોઇ પિ માન્ય બોર્ષ ની ગુજરાિ રાજ્યમાાં આવેલ

સરકારી શાળા, ગ્રાન્ટેર્ શાળા, ખાનગી શાળા, લોકલ બોર્ી શાળા અર્થવા કોઇપિ માન્ય શાળામાાં અભ્યાસ
કરિા હોય િેવા તવદ્યાર્થીઓ NTSE ની પરીક્ષા આપી શકશે.

જે તવદ્યાર્થી મુક્િ દુ રવિી તશક્ષિ કેન્ર (Open Learning Distance) માાં અભ્યાસ કરિા હોય િેવા

૧/૭/૨૦૨૦ ના રોજ ૧૮ વર્ષર્થી ઓછી ઉંમરના, નોકરી ન કરિા હોય િેમજ પ્રર્થમ વખિ ધોરિ-૧૦ ની
પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્ર્થિ ર્થનાર હોય િેવા તવદ્યાર્થીઓ પિ NTSE ની પરીક્ષા આપી શકશે.

તવિેશમાાં ધોરિ-૧૦ માાં અભ્યાસ કરિા ભારિીય તવદ્યાર્થીઓ બીજા િબક્કાની પરીક્ષા માટે સીધી

ઉમેિવારી કરી શકશે. આ માટે NCERT ની વેબસાઇટ પર જાન્યુઆરી-૨૦૨૧ માાં પ્રતસદ્ધ ર્થનાર
આવેિનપત્ર ૨૮/૦૨/૨૦૨૧ સુધીમાાં NCERT દ્વારા સ ૂચવ્યા મુજબ ભરવાનુ ાં રહેશ.ે
❖ આવક મયાડદા :

એન.સી.ઇ.આર.ટી.,ન્યુ દિલ્હી દ્વારા નકકી ર્થયા મુજબ આ પરીક્ષામાાં આવક મયાષિા ધ્યાનમાાં લેવાની

નર્થી. જે તવદ્યાર્થીને સ્કોલરશીપ મેળવવાને પાત્ર ઠરે છે િે તવદ્યાર્થીને પ ૂરે પ ૂરી સ્કોલરશીપ મળશે.
❖ પરીક્ષા ફી :
•
•
•
•

જનરલ કેટેગરીના તવદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફી રૂ.૭૦/- રહેશે.

પી.એચ., ઓ.બી.સી., એસ.સી. િર્થા એસ.ટી. કેટેગરીના તવદ્યાર્થીઓ માટે પરીક્ષા ફી રૂ.૫૦/- રહેશે.
સતવિસચાર્જ અલગર્થી ચ ૂકવવાનો રહેશ.ે

કોઇપિ સાંજોગોમાાં ભરે લ ફી પરિ કરવામા આવશે નદહ.

❖ ફી સ્વીકારકેન્દ્રઃ•

ફી સ્વીકાર કેન્ર િરીકે ગુજરાિની કમ્પ્યુટરાઈઝ પોસ્ટ ઓફીસોમાાં આવેિનપત્ર ભયાષ બાિ ફીના

ચલિની તપ્રન્ટ કાઢી ફી ભરી શકાશે. ત્રિ ભાગમાાં તપ્રન્ટ ર્થયેલ ચલિ પૈકી બે ભાગ પોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા
પરિ આપવામાાં આવશે. પોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા ફી ભરનારને પોસ્ટ ઓફીસ દ્વારા આપવામાાં આવિી

રીસી્ટ સશ્ર્થે જે િે કન્ફમેશન નાંબરર્થી જ ફી ભરાયેલ છે કે નદહ િેની ચકાસિી કરી લેવાની રહેશે.
•

ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા “ATM CARD/NET BANKING” ર્થી પિ પરીક્ષા ફી ભરી શકશે.

ઓનલાઇન ફી જમા કરાવવા માટે “Print Application/Challan” ઉપર ક્લીક કરવુાં અને તવગિો

ભરવી. ત્યાર બાિ Online Payment ઉપર ક્લીક કરવુ.ાં ત્યારબાિ આપેલ તવકલ્પોમાાં “New Banking of
fee” અર્થવાOther Payment Mode ના તવકલ્પોમાાંર્થી યોગ્ય તવકલ્પ પસાંિ કરવો અને આગળની

તવગિો ભરવી. ફી જમા ર્થયા બાિ આપને આપની ફી જમા ર્થઇ ગઇ છે િેવ ુાં Screen પર લખાયેલ ુાં આવશે
અને e-receipt મળશે જેની તપ્રન્ટ કાઢી લેવી. જો પ્રદક્રયામાાં કોઇ ખામી હશે િો Screen પર
આપની.ફી ભરાયેલ નર્થી િેમ જોવા મળશે.
•

ઓનલાઇન ફી ભરનારે જો િેના બેંક ખાિામાાંર્થી ફીની રકમ કપાયા બાિ ૨૪ કલાકમાાં e-receipt
જનરે ટ ન ર્થઇ હોય િો િાત્કાણલક રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ષ નો ઇ-મેલર્થી સાંપકષ કરવાનો રહેશે.

❖ પ્રશ્નપત્રનો ઢાાંચો અને ગુણ :
કસોટી નો પ્રકાર

પ્રશ્નો

ગુણ

સમય

(૧) બૌધ્ધ્ધક યોગ્યિા કસોટી (MAT)

૧૦૦ ૧૦૦ ૧૨૦ તમનીટ

(૨) શૈક્ષણિક યોગ્યિા કસોટી (SAT)

૧૦૦ ૧૦૦ ૧૨૦ તમનીટ

ગણિિ-૨૦, તવજ્ઞાન -૪૦, સામાજજક તવજ્ઞાન -૪૦
❖ કસોટીનુાં માળખુ:
•

પરીક્ષાનુ ાં માધ્યમ અંગ્રેજી િેમજ ગુજરાિી રહેશ.ે તવદ્યાર્થી જે માધ્યમ પસાંિ કરશે િે માધ્યમનુ ાં
પ્રશ્નપત્ર આપવામાાં આવશે.

•

આ કસોટી બહુતવકલ્પ સ્વરૂપની અને તવતવધ હેતલ
ુ ક્ષી સ્વરૂપની (Multipal Choice Question Based
– MCQS) રહેશે.

•
•
•
•

િરે ક પ્રશ્નનો એક ગુિ રહેશ.ે

આ કસોટીઓના મુલ્યાાંકનમાાં કોઇ નકારાત્મક મુલ્યાાંકન રહેશે નહી.

અંધ તવદ્યાર્થીઓને બાંન્ને તવભાગમાાં ૩૦-૩૦ તમનીટનો વધારાનો સમય મળવાપાત્ર ર્થશે.
સામાન્ય રીિે પરીક્ષા કેન્ર જજલ્લા કક્ષાએ રાખવામાાં આવશે.

ક્વૉલલફાઇંગ ગુણઃ
જનરલ અને ઓ.બી.સી િર્થા EWS કેટેગરીના તવદ્યાર્થીઓ માટે િરે ક તવભાગમાાં ક્વૉણલફાઇંગ ગુિ

૪૦% િર્થા એસ.સી.,એસ.ટી. િર્થા પી.એચ. કેટેગરીના તવદ્યાર્થીઓ માટે િરે ક તવભાગમાાં ક્વૉણલફાઇંગ ગુિ
૩૨% રહેશ.ે

❖ ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત :-

આ જાહેરાિના સાંિભષમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ષ દ્વારા ઓનલાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે.

િા.૧૭/૧૦/૨૦૨૦ (બપોરના ૧૫.૦૦ કલાક) ર્થી િા:૦૩/૧૧/૨૦૨૦ (રાત્રે ૨૩.૫૯ કલાક) િરતમયાન
www.sebexam.org પર અરજીપત્રક ભરી શકાશે. અરજી કરવા માટે નીચે મુજબના સ્ટે્સ
અનુસરવાના રહેશે. અરજીપત્રક €૦૫મીિા કયાષ પછી જ અરજી માન્ય ગિાશે.
•
•
•
•
•

સમગ્ર ફોમષ અંગ્રેજીમાાં ભરવાનુ ાં રહેશે.

સૌ પ્રર્થમ www.sebexam.org પર જવુ.ાં
“Appaly Online” ઉપર Click કરવુ.ાં

“National Telent Search Ecmanation – (STD-10)” સામે Apply Now પર Click કરવુ.ાં

Apply Now પર Click કરવાર્થી Application Format િે ખાશે. Application Format માાં માગવામાાં
આવેલ િમામ માદહિી ભરવાની રહેશે.

•
•

શાળાની તવગિો માટે શાળાનો DISE Number નાખવાનો રહેશે.

હવે Save પર Click કરવાર્થી િમારો DataSave ર્થશે. અહીં Applicatioon Number Generate ર્થશે.
જે સાચવીને રાખવાનો રહેશે.

•

હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં Upload Photo – Signature પર Click કરો. અહીં િમારો Appication
Number Type કરો અને િમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાિ Submit પર Click કરો. અહીં
Photo અને Signuture Upload કરવાના છે .

•

વેબસાઇટ પર OBC, SC, ST, EWS િેમજ PH કેટેગરીના ઉમેિવારોએ ફોમષમાાં જે જગ્યાએ
પ્રમાિપત્ર નાંબર, િારીખ અને પ્રમાિપત્રની કોપી અપલોર્ કરવી ફરજજયાિ છે.

•

Photo અને Signuture Upload કરવા સૌ પ્રર્થમ િમારો Photo અને Signature JPG format માાં

(10 KB) સાઇઝર્થી વધારે નહીં િે રીિે Computer માાં હોવા જોઇએ. Broese Button પર Click કરો.
હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંર્થી જે ફાઇલમાાં JPG format માાં િમારો Photo Store ર્થયેલ છે િે

ફાઇલને Select કરો. અને Open Button ને Click કરો. હવે Browse Button ની બાજુ માાં Upload

Button sપર Click કરો, હવે બાજુ માાં િમારો Photo િે ખાશે. હવે આજ રીિે Signature પિ Upload
કરવાની રહેશ.ે
•

હવે Confirm Application પર Click કરો. અહીં િમારો Application Number Type કરો અને િમારી

Birth Date Type કરો. ત્યારબાિ Submit પર Click કરો. જો અદહ અરજીમાાં સુધારો કરવાનો જિાય િો
Edit Application ઉપર Click કરીને સુધારો કરી લેવો. અરજી Confirm કયાષ પહેલાાં કોઇ પિ પ્રકારનો
સુધારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાં ત ુ અરજી Confirm ર્થઇ ગયા બાિ અરજીમાાં કોઇપિ જાિનો સુધારો
કરી શકાશે નહી.
•

જો અરજી સુધારવાની જરૂર ન જિાય િો જ Conform પર Click કરવુ.ાં Conform પર Click
કરવાર્થી અરજીનો Online સ્વીકાર ર્થશે િર્થા િે બાિ જ માન્ય ગિાશે.

•

હવે Print Application & Fee Challan પર Click કરવુ.ાં અહીં િમારો Confirmation Number Type
કરો અને િમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાિ Submit પર Click કરો.

•
•

અદહિંર્થી િમારી અરજીપત્રકની િર્થા ફી ચલિની તપ્રન્ટ કાઢી લેવી.

ત્યારબાિ ફી ચલિની સ્લીપ ગુજરાિની કોઇપિ કોમ્પ્યુટરાઇઝ ભારિીય પોસ્ટ ઓફીસની શાખામાાં
ફી રોકર્માાં અર્થવા ઓનલાઇન પેમેન્ટ ગેટ વે દ્વારા ATM CARD/NET BANKINGર્થી પરીક્ષા ફી
ભરી શકશે.

❖ જરૂરી આધારોં / પ્રમાણપત્રો :
ઓનલાઇન ભરે લ આવેિનપત્રની તપ્રન્ટ કાઢી િેની સાર્થે નીચે મુજબના આધારો/પ્રમાિપત્રો જોર્વાના
રહેશે.
•
•
•
•

ફી ભયાષન ુ ાં ચલિ (માત્ર SEB કોપી)

કેટેગરી અંગેના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિિ નકલ (જો લાગુ પર્તુ હોય િો)

તવકલાાંગિા અંગેના પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિિ નકલ (જો લાગુ પર્તુ હોય િો)

Non-Cremy layer પ્રમાિપત્રની પ્રમાણિિ નકલ (કેન્ર સરકારની યાિીમાાં ઓ.બી.સી કેટેગરીનો

તવદ્યાર્થી હોય િો)

િાળાએ કરવાની કાયડવાહી:
•

તવદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટેના આવેિનપત્રો ઓનલાઇન ભરી આપવાની સાંપ ૂિષ જવાબિારી જે િે

શાળાની રહેશે.
•

શાળાએ ભરાયેલા િમામ ઓનલાઇન આવેિનપત્રો ઉપર આચાયષશ્રીના સદહ-તસક્કા કરી જરૂરી

આધારો/પ્રમાિપત્રો સાર્થે િા-૦૯/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીની કચેરીમાાં જમા
કરાવવાના રહેશે.

જજલ્લા શિક્ષણાશધકારીની કચેરીએ કરવાની કાયડવાહી:
•

જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીશ્રીની કચેરીએ શાળામાાંર્થી આવેલ આવેિનપત્રોની આધારો સદહિ

ચકાસિી કરી રા.પ.બોર્ષ દ્વારા આપવામાાં આવેલ લોગઇન પર િા:૧૮/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં ઓનલાઇન

એપ્રવ કરવાના રહેશે િર્થા િમામ આવેિનપત્રોની હાર્ષ કોપી િા:૨૩/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં રાજ્ય પરીક્ષા
બોર્ષ , ગાાંધીનગર ખાિે જમા કરાવવાની રહેશે.
❖ બીજા તબક્કાની પરીક્ષા :

પ્રર્થમ િબક્કામાાં રાજ્યના તનયિ ક્વૉટામાાં મેરીટમાાં આવિા તવદ્યાર્થીઓની બીજા િબક્કાની

•

પરીક્ષા NCERT, NEW DELHI દ્વારા િા:૧૩/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ ગાાંધીનગર ખાિે યોજવામાાં આવશે.
❖ સ્ટેજ-૨ માટે નીચે મુજબની ક્વોલીફાઇર્ અનામત નક્કી થયેલ છે
•
•
•
•

એસ.સી. કેટેગરી માટે ૧૫% બેઠક અનામિ રહેશે.

એસ.ટી. કેટેગરી માટે ૭.૫% બેઠક અનામિ રહેશે.

ઓ.બી.સી. કેટેગરી માટે ૨૭% બેઠક અનામિ રહેશ.ે

ઓ.બી.સી. અનામિનો લાભ કેન્ર યાિીમાાં સમાવેશ ર્થયેલ હોય અને નોન-દક્રમીલેયર હોય
િેઓને મળવાપાત્ર રહેશ.ે

•

ઓ.બી.સી.ની કેન્ર યાિી આ સાર્થે સામેલ રાખેલ છે. (િે યાિી માાં િશાષવલ
ે કાસ્ટને જ
ઓ.બી.સી. કેટેગરીનો લાભ મળવાપાત્ર ર્થશે

•

EWS કેટેગરી માટે ૧૦% બેઠક અનામિ રહેશ.ે (િા.૨૩/૦૧/૨૦૧૯ના ઠરાવર્થી નક્કી ર્થયા

મુજબ અનુસણુ ચિ જાતિઓ, અનુસણુ ચિ જન જાતિઓ અને સામાજજક અને શૈક્ષણિક રીિે પછાિ

વગો/અન્ય પછાિ વગો તસવાયની જાતિઓ પૈકીના આતર્થિક રીિે નબળા વગોને નવી અનામિ

નીતિનો લાભ આપવા માટે રાજય સરકારે અરજિારના કુ ટુાંબના િામામ સ્ત્રોિ મળીને ર્થિી કુ લ
આવક રૂ।. ૮,૦૦,૦૦૦/- (અંકે રૂતપયા આઠ લાખ પુરા) કરિાાં ઓછી ર્થિી હોય િેવી
વ્યદકિઓ/ઉમેિવારોને અનામિનો લાભ આપવાનુ ાં ઠરાવ્યુ છે .
•
•

પી.એચ. કેટેગરી માટે ૪% બેઠક અનામિ રહેશ.ે

પી.એચ. કેટેગરીની ૪% અનામિ બેઠકોનુ ાં વગીકરિ નીચે મુજબ રહેશ.ે નીચે િશાષવેલ અલગ

અલગ પી.એચ. કેટેગરીમાાં કેટેગરી (a) માટે ૧%, કેટેગરી (b) માટે ૧% , કેટેગરી (c) માટે ૧% અને
કેટેગરી (d) િર્થા (e) માટે ૧% બેઠક અનામિ રહેશ.ે

a) Blindness and Low Vision (BLV)
b) Deaf and hard of hearing (DH)
c) Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and
muscular dystrophy (LD)
d) Autism, intellectual disabilities, specific learning disability and mental illness (AID)
e) Multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the
posts identified for each disabilities (MD)

❖ માગડદિડક સ ૂચનાઓ :
•

જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીશ્રીઓએ પોિાના િાબા હેઠળની કોઇ પિ માન્ય બોર્ષ ની િમામ સરકારી

શાળાઓ, ગ્રાન્ટેર્ શાળાઓ, ખાનગી, સ્વતનભષર શાળાઓમાાં આ જાહેરનામાાંની ' નકલ િા-

૧૦/૧૦/૨૦૨૦ સુધીમાાં ફરજીયાિપિે પહોંચાર્વાની રહેશે િર્થા િે પત્રની નકલ અત્રેની કચેરીને
મોકલવાની રહેશ.ે
•

કોઇપિ શાળામાાંર્થી જાહેરનામુાં ના મળ્યાની કે તવલાંબર્થી મળ્યાની ફરીયાિ ન આવે િે સાંબતાં ધિ

જજલ્લા” તશક્ષિાતધકારીશ્રીની કચેરીએ સુતનતિિ કરવાનુ ાં રહેશે.
•

તવદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટેના આવેિનપત્રો ઓનલાઇન ભરી આપવાની સાંપ ૂિષ જવાબિારી જે િે

શાળાની રહેશે.
•

શાળાએ ભરાયેલા િમામ ઓનલાઇન આવેિનપત્રો ઉપર આચાયષશ્રીના સદહ-તસક્કા કરી જરૂરી

આધારો/પ્રમાિપત્રો સાર્થે િા-૦૯/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીની કચેરીમાાં જમા
કરાવવાના રહેશે.
•

જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીની કચેરીએ િમામ આવેિનપત્રો આધારો સદહિ ચકાસિી કરી રા.પ.બોર્ષ

દ્વારા આપવામાાં આવેલ લોગઇન પર િા:૧૮/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં ઓનલાઇન એપુવ કયાષ બાિ

િા:૨૩/૧૧/૨૦૨૦ સુધીમાાં આવેિનપત્રોની હાર્ષ કોપી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ષ , ગાાંધીનગર ખાિે જમા
કરવાની રહેશ.ે

❖ અગત્યની સ ૂચનાઓ :
•

તવદ્યાર્થી અર્થવા શાળા દ્વારા િેમના આવેિનપત્રો રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ષ માાં સીધા મોકલવામાાં
આવશે િો િે રિ ગિવામાાં આવશે.

•

અરજી' ફોમષચોકસાઇ પ ૂવષક ઓનલાઇન ભરવાનુ ાં રહેશે. નામ, અટક, જન્મ િારીખ, જાતિ કે અન્ય

કોઇ બાબિે પાછળર્થી બોર્ષ દ્વારા સુધારો કરી આપવામાાં આવશે નહી જેની ખાસ નોંધ લેવી.
•

OBC કેટેગરીના તવધાર્થીઓ માટે જાતિ પ્રમાિપત્ર િેમજ નોન-દક્રમીલીયર સટી અને SC, ST,
EWS, િેમજ PH કેટેગરીના તવધાર્થીઓએ સટીફીકેટ વેબસાઇટ પરાં અપલોર્ કરવા ફરજજયાિ
છે .

•

OBC, SC, ST, EWS િેમજ PH કેટેગરીના તવધાર્થીઓ દ્વારા અપલોર્ કરાયેલ પ્રમાિપત્રની

જવાબિારી સાંબતાં ધિોની જ રહેશે.
•

અરજીપત્રક ભરવામાાં કોઇપિ પ્રકારની મુશ્કેલી જિાય િો વેબસાઇટ પર આપવામાાં આવેલ
ફોન નાંબર પર સાંપકષ કરવો.

•

જજલ્લા કક્ષાએર્થી પ્રકાતશિ ર્થિાાં શૈક્ષણિક મેગેણઝન/વિષમાનપત્રોમાાં પિ જાહેરનામુાં પ્રતસદ્ધ ર્થયા

અંગેની પ્રેસનોટ આપી વધુમાાં વધુ તવદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્ર્થિ ર્થાય િેવા પ્રયત્નો કરવાના
રહેશે.
•

તવદ્યાર્થી દહિને ધ્યાને લઇ, જજલ્લાની િરે ક શાળામાાંર્થી ઓછામાાં ઓછા ૫ (પાાંચ) તવધાર્થીઓના

આવેિનપત્ર ભરાય િેવા પ્રયત્નો કરવા તવનાંિી.
સ્ર્થળ: ગાાંધીનગર

િારીખ : ૦૬/૧૦/૨૦૨૦
(ર્ો. એમ.જી.વ્યાસ)
સણચવ

રાજય પરીક્ષા બોર્ષ
ગાાંધીનગર
નકલ રવાના અમલાથે
•

જજલ્લા તશક્ષિાતધકારીશ્રી, (િમામ)

જજલ્લાની ધોરિ-૧૦ ધરાવિીિમામશાળાઓને જાિ કરવા સારૂ.
•

આસી. કતમશ્નરશ્રી, કેન્રીય તવદ્યાલય,ગાાંધીનગરિરફ.

આપના િાબા હેઠળની કેન્રીય તિદ્યાલયોને જાિ કરવા સારૂ.
•

તનયામકશ્રી, સમાજ કલ્યાિ ખાતુ, બ્લોકનાં:૪/ર,ર્ાષ.જીવરાજ મહેિા ભવન ગાાંધીનગર
આપના તનયાંત્રિ હેઠળની શાળાઓને જાિ કરવા સારૂ.

•

તનયામકશ્રી, તવકસિી જાતિ કલ્યાિ ખાતુ, બ્લોકનાં:૪/૩,ર્ાષ.જીવરાજ મહેિા ભવન ગાાંધીનગર
આપના તનયાંત્રિ હેઠળની શાળાઓને જાિ કરવા સારૂ.

•

કતમશ્નરશ્રી, આદિજાતિ તવકાસની કચેરી, ણબરસા મુર્ાં ાભવન,સેક્ટર-૮
આપના તનયાંત્રિ હેઠળની શાળાઓને જાિ કરવા સારૂ.

•
•
•

જનરલ મેનેજરશ્રી, ઇન્ર્ેક્ષ-બી, ઉદ્યોગ ભવન, ગાાંધીનગર
ચીફ પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ, ગુજરાિ રાજ્ય, અમિાવાિ
મેનજ
ે રશ્રી, બીલર્ેસ્ક, અમિાવાિ

નકલ સશવનય રવાના જાણ સારૂ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

માન.તશક્ષિમાંત્રીશ્રીનાઅંગિ સણચવશ્રી - તશક્ષિમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાષલય, -ગાાંધીનગર.

માન.રાજય કક્ષાના તશક્ષિમાંત્રીશ્રીના અંગિ સણચવશ્રી - તશક્ષિમાંત્રીશ્રીનુ ાં કાયાષલય, ગાાંધીનગર.
માન.અગ્રસણચવશ્રી, તશક્ષિ તવભાગ,નવા સણચવાલય,ગાાંધીનગર.

માન. સાંયક્ુ િ સણચવશ્રી, માધ્યતમક તશક્ષિ, નવા સણચવાલય, ગાાંધીનગર.

માન. કતમશ્નરશ્રી, શાળાઓની કચેરી, બ્લોકનાં:૯,ર્ાષ.જીવરાજ મહેિા ભવન,ગાાંધીનગર
માન. તનયામકશ્રી, પ્રાર્થતમક તશક્ષિ,ગુજરાિ રાજય,ગાાંધીનગર.

માન. તનયામકશ્રી,ગુજરાિ શૈક્ષણિક સાંશોધન અને િાલીમ પદરર્િ,ગુજરાિ રાજય,ગાાંધીનગર.
સણચવશ્રી, સમગ્ર તશક્ષા અણભયાનની કચેરી, ગાાંધીનગર.
પ્રાચાયષશ્રી, જજલ્લા તશક્ષિ અને િાલીમ ભવન,િમામ.

પોગ્રામ ઓફીસર,એન.ટી.એસ.ઇ., એન.સી.ઇ.આર.ટી., ન્યુ દિલ્હી.

