
ક્રભાાંક:યાફો/CCC/૨૦૨૧/ 

 યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ 
 વયકાયી પસુ્તકારમની વાભે 

 વેકટય – ૨૧, ગાાંધીનગય 

 તા:૧૦/૦૩/૨૦૨૧ 

પ્રતત, 
જજલ્રા પ્રાથતભક તળક્ષણાતધકાયીશ્રી, (તભાભ) 

 

 તલમ:  CCC-2.O અંતગડત કાભગીયી પેયથી તળક્ષકોની વેલાઓ રેલા ફાફત. 
   વાંદબડ:  (૧) તનમાભકશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગયની તા:૧૧/૦૨/૨૦૨૧ની 
                      તવિંગર પાઇર 

 (૨) પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગયનો તા:૨૦/૦૨/૨૦૨૧ નો ત્ર 

 (૩) યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગાાંધીનગય ખાતે તા:૨૩/૦૨/૨૦૨૧ ના યોજ મોજામેર ફેઠકની 
              કામડલાશી નોંધ 

   (૪) યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગાાંધીનગયની તા:૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ની તવિંગર પાઈર               

 ઉયોક્ત તલમ અન્લમે જણાલલાનુાં કે “કભાન્ડ એન્ડ કાંટ્રોર વેર” ખાતે તળક્ષકો દ્વાયા ટીચવડ એટેન્ડન્વ, સ્ટુડને્ટ 
એટેન્ડન્વ, ીયીમોડીક એવેવભેન્ટ ટેસ્ટ, ઉચાયાત્ભક તળક્ષણકામડ તેભજ તલતલધ ઓનરાઈન એપ્લરકેળન દ્વાયા યાજ્મ 
કક્ષાએથી ભોનીટયીંગ કયલાની કાભગીયી કયલાભાાં આલ ેછે. 
 વાંદબડ (૧) અનવુાય તનમાભકશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગયની તવિંગર પાઈર ય 
ભેર આદેળ અનવુાય વાંદબડ (૨) થી પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગય દ્વાયા અત્રેની કચેયીને CCC-2.O 

અંતગડત કાભગીયી પેયથી તળક્ષકોની વેલાઓ રેલા ફાફતની કાભગીયી કયલા જણાલેર જે અનવુાંધાને વાંદબડ (૩) 
અનવુાય વદય કાભગીયી ફાફતે યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગાાંધીનગય ખાત ેફેઠકનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શતુાં. આ અંગ ે
યાજ્મ યીક્ષા ફોડડની તા: ૦૧/૦૩/૨૦૨૧ ની તવિંગર પાઈર ય ભાન. વચચલશ્રી, પ્રાથતભક અને ભાધ્મતભક તળક્ષણની 
ભાંજૂયી ભેલી નીચે મજુફની કામડલાશી શાથ ધયલાભાાં આલનાય છે.    

 યાજ્મભાાં ચારતા કભાન્ડ એન્ડ કાંટ્રોર વેરની નલી આવતૃિ વી.વી.વી. ૨.૦ આકાય રેલા જઇ યશી છે અન ેતેભાાં 
આટીફપવીમર ઇન્ટેરેજન્વ આમાભોથી ળરૂ કયી ઘણા ફધા ટેકતનકર પ્રકલ્ો ઉભેયલાભાાં આલનાય છે.  

 જે અન્લમે CCC – 2.0 ખાત ે યાજ્મની વયકાયી પ્રાથતભક ળાાઓભાાં પયજ ફજાલતા તળક્ષકો કાભગીયી પેયથી  
જોડાલલા ભાાંગતા શોમ તેલા તળક્ષકો ભાટે ઓનરાઈન દયખાસ્ત તા:૧૦/૦૩/૨૦૨૧ થી તા:૨૦/૦૩/૨૦૨૧ સધુી 
www.sebexam.org ય કયલા આથી જણાલલાભાાં આલ ેછે.    

 
 

 
 

 ઉભેદલાયની રામકાત - જોગલાઈ 

1. જીલ્રા ાંચામત / નગય ાચરકા વાંચાચરત પ્રાથતભક ળાાના તળક્ષક શોલા જોઈએ. 
2. ાાંચ લડનો અનબુલ થમો શોમ તે અયજી કયી ળકળે. 
3. CRCc-BRCc-SI ભાાં શાર જે પયજ ફજાલે છે તે અયજી કયી ળકળે નફશ. 
4. HTAT તળક્ષકો અયજી કયી ળકળે. 
5. તળક્ષક શાર જે ળાાભાાં પયજ ફજાલે છે તે ળાાની SMC ન ુ આ સાથેના નનમત નમનુા મજુફ NOC  

અરોડ કયલાનુું યહળેે. 
6. આ નનભણકુ કાભગીયી પેય તયીકે ગણાળે. ગાય મૂળાાભાું આકાયલાનો યહળેે. મૂળાાભાું આ 

નળક્ષકની જગ્મા ખારી યાખલાની યહળેે. 
7. TA-DA લેકેળન ભલાાત્ર થળે નફશ. 
8. આ તનભણકુ ૧ લડ ભાટે કયલાભાાં આલળે યાંત ુવાંતોકાયક કાભગીયી ન શોમ તો CCC ની તનભણકુ યદ કયાળે. 

 

http://www.sebexam.org/


 યીક્ષાના પોભડ ઓનરાઈન બયલાના યશળેે. 
 યીક્ષા પી રૂ. ૧૦૦/- ઓનરાઈન બયલાની યશળેે. (CREDIT CARD/DABIT CARD/ NET BANKING ભાયપતે) જે નોન 

યીપાંડફેર શળે. 
 વાંદગીની પ્રફક્રમા નીચ ેમજુફ ત્રણ તફક્કાથી કયળે. 

 તફક્કો – ૧ (૭૦% બાયાાંક) 

  ૧૦૦ ગણુની MCQ ટાઈ રેચખત યીક્ષા રેલાળે. જેભાાં ખોટા જલાફ ફદર (૦.૨૫) ગણુ કાળે. પ્રશ્નત્ર 
૯૦ તભનીટન ુયશળેે.  

 CCC 2.0 ભાટેની વાંદગી યીક્ષા (એચરતભનેળન ટેસ્ટ) ની બ્લલ્ય ુતપ્રન્ટ.  

ક્રભ તલગત ગણુ 

૧ 
તળક્ષણ તલબાગની નલતય શરે 

Initiatives of Education Department 

૨૦ 

૨ 
યાષ્ટ્ટ્રીમ તળક્ષણ નીતત 

National Education Policy 

૧૦ 

૩ 
તકડ અને ભાફશતી તલશ્રેણ અને ળૈક્ષચણક આંકડાળાસ્ત્ર 

Logic Comprehension  and  Educational Statistics 

૧૫ 

૪ 
બાા અથડ ગ્રશણ (ગજુયાતી અને અંગ્રેજી) 

Language Comprehension – Gujarati & English 

૧૦ 

૫ 
પ્રત્મામન કૌળલ્મ 

Communication Skills 

૧૦ 

૬ 
તળક્ષણનુાં દ્ધતતળાસ્ત્ર અને ળૈક્ષચણક ભનોતલજ્ઞાન 

Educational Pedagogy & Educational Psychology 

૧૦ 

૭ 
વાભાન્મ જ્ઞાન 

General Knowledge 

૧૦ 

૮ 
આઈવીટી – કમ્પલયફુટિંગ કૌળલ્મ 

ICT & Computing Skills 

૧૫ 

કરૂ ૧૦૦ 
 તફક્કો – ૨ (૨૦% બાયાાંક) 

 CCC ખાતે જેટરા તળક્ષકોન ેકાભગીયી પેયથી મકૂલાના થામ છે તેના ત્રણ ગણા ઉભેદલાયો પ્રથભ તફક્કાના 
ભેયીટના આધાયે વાંદ કયાળે. જેભની કોમ્પલયટુય સ્કીર ટેસ્ટ ૫૦ ગણુની રેલાળે. જેનો વભમ ૬૦ તભતનટનો 
યશળેે. 

 CCC 2.0 ભાટેની વાંદગી યીક્ષા (કોમ્પલયટુય સ્કીર ટેસ્ટ) અભ્માવક્રભ. (૫૦ ગણુ) 
  

Wordભાાં ટાઇીંગ (અંગ્રજેી અને ગજુયાતી) ડ્રોડાઉન પ્રેક્ક્ટવ 

એક્વેર લકડ  ફયઝલ્ટ પ્રોવેતવિંગ 

PPT તનભાડણ 
ઇન્ટયનેટ ભાફશતી(વલડય, નેટ વચડ, નેટ પ્રોવેવ, ઇન્ટયનેટ 
કનેક્ક્ટલીટી) 

Google Drive યથી ડટેા આધાફયત લકડ  
ભાઇક્રોવોફ્ટ ટીમ્પવ(ઇ-ભઇર ભેનેજ, તલડીમો કોન્રયન્વ, સ્ક્રીન 
ળેફયિંગ, ઓનરાઇન ડાઉનરોડ અને ળેફયિંગ) 

ડટેા એનાચરતવવ ભે વચચિંગ(રોકેળન) 

ઓનરાઇન ડાઉનરોડ પ્રોવવે ભે અને કોષ્ટ્ટક ેયેરર વભજૂતી 
ભે આધાફયત વચડ અને ડટેા ળેફયિંગ ાથ(direction) ભેનેજ 

ળીટ આધાફયત એલયેજ વયખાભણી અન્મ વાંફાંતધત કૌળલ્મો  

 



 તફક્કો – ૩ (૧૦% બાયાાંક) 

 તફક્કા – ૨ ભાાં ઉસ્સ્થત થલા રામક તળક્ષકોને CCC ખાતે કાભગીયી વાંદબે તભેની જાણકાયી, જ્ઞાન અન ે
અચબગભ ધ્માને રલેા રૂફરૂ મરુાકાત મોજલાભાાં આલળે જેના ૫૦ ગણુ યશળેે. 

 ત્રણે તફક્કાભાાં ઉસ્સ્થત થમેર તળક્ષકોના ગણુના આધાયે યાજ્મ કક્ષાનુાં ભેયીટ ચરસ્ટ ફનળે. આ ભેયીટના 
આધાયે તનમાભકશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકની કચેયી, ગાાંધીનગય દ્વાયા કાભગીયી પેયના હકુભ કયલાભાાં 
આલળે. જો આ તળક્ષક ૭ ફદલવભાાં CCC ખાતે શાજય નફશ થામ તો પ્રતતક્ષા માદીના આધાયે ફીજા હકુભો થળે. 

 સુય ન્યભૂયી નળક્ષકોની અગ્રતા: 
 જે તળક્ષકો શાર લધ શઠે (સુય ન્યભૂયી) શોમ તેભને અગ્રતા ભળે. યાંત ુઆ તળક્ષકોએ પ્રથભ તફક્કાની 

યીક્ષા ફાદ ફીજા તફક્કાની કવોટીભાાં ઉસ્સ્થત થલા ભાટે તફક્કા – ૨ ભાાં દળાડવ્મા મજુફ ાત્રતા ભેલલાની 
યશળેે અને કોમ્પલયટુય સ્કીર Test ભાાં ઓછાભાાં ઓછા ૨૫% ગણુ ભેલેર શોલા જોઈએ. 

 જે તળક્ષક ૧ થી ૫ ના ભશકેભભાાં શોમ અને શાર લધ શઠે જો તેભને ૬ થી ૮ ભાાં વભાલેર શોમ તેલા તળક્ષકો 
અથલા જે તળક્ષક ધો – ૬ થી ૮ ના ભશકેભભાાં શોમ અને શાર લધ શઠે જો તેભને ધો – ૧ થી ૫ ભાાં વભાવ્મા 
શોમ તેલા તળક્ષકો સુય ન્યભૂયી ગણાળે નફશ. એટરે કે જે નળક્ષકો હાર લધ હઠે છે અને તેભનો કોઈ ણ 
ળાાભાું કોઈ ણ નલબાગભાું સભાલેળ થમેર નથી તેલા નળક્ષકો કાભગીયી પેય ભાટે આ રયત્ર હઠે 
સુય ન્યભૂયી ગણાળે કાયણ કે આ તળક્ષકોના હકુભો CCC ખાતે થલાથી ળાાની કાભગીયીને અવય થતી નથી 
યાંત ુઆ તળક્ષકોએ તફક્કો – ૧ અને ૨ ભાાં ઉસ્સ્થત થલાની ાત્રતા શોલી જોઈળે. 

 શાર CCC ખાતે જે તળક્ષકો પયજ ફજાલ ેછે તેભણે ણ જો CCC ખાતે કાભગીયી પેયથી ૧ લડ ભાટે ચાલ ુયશવે ુાં 
શોમ તો આ ફયત્રની સચુાનાઓ મજુફ Online દયખાસ્ત કયી દળાડલેર વાંદગીના ત્રણે તફક્કાઓભાાંથી વાય 
થઈ ભેયીટભાાં આલલાનુાં યશળેે.  

 તભાભ યીક્ષા અને ઈન્ટયવ્ય ુઅભદાલાદ કે ગાાંધીનગય ખાતે થળે. જેભાાં સ્લખચ ેઉસ્સ્થત થલાનુાં યશળેે. 

 વેલાફકમ ફાફતો અંગેની કાભગીયી તનમાભકશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકની કચેયી દ્વાયા થળે. 

 આ અંગેની જાણ તાફા શઠે આલતી પ્રાથતભક ળાાના તભાભ તળક્ષકોને આની કક્ષાએથી જાણ કયલાની 
યશળેે. જે આશ્રીને તલફદત થામ છે.  

 

    વચચલ 

    યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ 
    ગાાંધીનગય 

 નકર વતલનમ યલાના જાણ વારુાં, 
 વચચલશ્રી, પ્રાથતભક અને ભાધ્મતભક તળક્ષણ 

 નકર વાદય યલાના જાણ વારુાં, 
 તનમાભકશ્રી, પ્રાથતભક તળક્ષણ તનમાભકશ્રીની કચેયી, ગાાંધીનગય 

 તનમાભકશ્રી, જી.વી.ઈ.આય.ટી., ગાાંધીનગય 

 કન્લીનયશ્રી, વી.વી.વી., ગાાંધીનગય  

 શ્રી આતવપ વાલાંત, વી.વી.વી., ગાાંધીનગય (CCC ખાતે શાર પયજ ફજાલતા તળક્ષકોન ેજાણ કયલા વારૂ) 

 


