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યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગજુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય 
 ક્રભાાંક:યાફો/D.El.Ed./૨૦૧૮-૧૯/૪૬૩૨-૪૭૯૬                                     તાયીખ:૨૦/૧૨/૨૦૧૮  

“D.El.Ed. - I (પ્રથભ) & D.El.Ed. - II (દ્વિતીમ) યીક્ષા- ૨૦૧૯” 
જાશયેનામુાં: 

ચાલ ુ ળૈક્ષણણક લષ ૨૦૧૮-૧૯ભાાં ડી.એર.એડ. અભ્માવક્રભનાાં પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષભાાં નનમનભત 
અભ્માવ કયતાાં તારીભાથીઓની લાનિક રેણિત યીક્ષા આગાભી એનપ્રર- ૨૦૧૯ ભાાં મજલાની થામ છે. આ 
તારીભાથીઓની પ્રથભ તફકકાભાાં ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષા પેબ્રઆુયી-૨૦૧૯ ભાાં અને ફીજા તફકકાભાાં ફાહ્ય રેણિત 
યીક્ષા એનપ્રર -૨૦૧૯ ભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડષ,ગાાંધીનગય િાયા મજલાભાાં આલળે.  

 ડી.એર.એડ.નો નલો અભ્માવક્રભ જુન-૨૦૧૫થી અભરભાાં આલેર છે. NCTE નોર્મવડ મજુફ આ 
અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલનાય ઉભેદલાયે પ્રલેળ ભેવ્મા તાયીખથી ત્રણ લડભાાં આ અભ્માવક્રભ ણૂડ કયલાનો યશ ે
છે. જે અનવુાય જુન - ૨૦૧૫ થી અને ત્માય છીના દય લે ડી.એર.એડ પ્રથભ લડભાાં પ્રલેળ ભેલેર તભાભ 
વલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ રીધા તાયીખથી  ત્રણ લડ સધુીભાાં ડી.એર.એડ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડની યીક્ષા ાવ કયી 
અભ્માવક્રભ ણૂડ કયલાનો શોમ છે. આ અંગેની તારીભાથીઓને જાણ કયલાની જલાફદાયી વાંફવધત વાંસ્થાઓનાાં 
આચામડશ્રીની યશ ેછે. 

ગત લડનાાં જાશયેનાભાભાાં દળાડવ્મા મજુફ વનમભ અનવુાય જુના અભ્માવક્રભ ભાટે ગત લે છેલ્રી તક શતી 
રયણાભે ચાલ ુલે ડી.એર.એડ. પ્રથભ કે દ્વિતીમ લડના જુના અભ્માક્રભના કોઈણ ઉભેદલાયના આલેદનત્ર 
બયલાના થતા નથી. જેની ખાવ કાજી વાંફવધત વાંસ્થાના આચામડશ્રીએ યાખલાની યશળેે.      

આ યીક્ષા ભાટેના ઉભેદલાયના આલેદનત્ર www.sebexam.org લેફવાઇટ ય તા:૦૪/૦૧/૨૦૧૯ 
(ફોયના ૧૪.૦૦ કરાક) થી તા:૧૦/૦૧/૨૦૧૯ (ફોયના ૧૭.૦૦ કરાક સધુી) ઓનરાઇન બયલાના યશળેે. વભગ્ર 
યીક્ષાન  નલગતલાય કામષક્રભ તથા જરૂયી સચૂના નીચે મજુફ છે. 
 
ક્રભ વલગત તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીિ  ૨૦/૧૨/૨૦૧૯ 
૨ યા..ફ. િાયા જાશયેનામુાં E-mail થી તભાભ DIET ને ભકરલાની તાયીિ ૨૦/૧૨/૨૦૧૯ 

3 DIET િાયા જાશયેનામુાં વાંફનધત વાંસ્થાઓને E-mail થી ભકરલાની તાયીિ ૨૦/૧૨/૨૦૧૯ 

૪ 
લેફવાઇટ ય વાંસ્થાની નલગત અને સ્ટાપ પ્રપાઈરની ઓનરાઇન બયલાન 
વભમગા 

૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી 
૦૩/૦૧/૨૦૧૯ 

૫ 
લેફવાઇટ ય વાંસ્થા િાયા ઉભેદલાયનાાં આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયલાન 
વભમગા  

૦૪/૦૧/૨૦૧૯ થી 
૧૦/૦૧/૨૦૧૯ 

૬ યીક્ષા ભાટેની પી સ્ટ ઓપીવ િાતે બયલાન વભમગા 
૦૪/૦૧/૨૦૧૯ થી 
૧૧/૦૧/૨૦૧૯ 

૭ 
વાંસ્થાના િાયા બયામેરા આલેદનત્રની શાડષકી અન ેવપટકી વાંસ્થા િાયા 
યાજ્મ યીક્ષા ફડષભાાં જભા કયાલલાન વભમગા(ફડે પાલેર તાયીિ મજુફ) 

૧૬/૦૧/૨૦૧૯ થી 
૧૮/૦૧/૨૦૧૯ 

૮ ફડષ િાયા DIET ને વીટનાંફય અને મલૂમાાંકન ત્રક E-mail થી ભકરલાની તાયીિ  ૨૮/૦૧/૨૦૧૯ 

૯ 
DIET િાયા વાંસ્થાઓન ેવીટનાંફય અને મલૂમાાંકન ત્રક E-mail થી ભકરલાની 
તાયીિ 

૨૯/૦૧/૨૦૧૯ 

૧૦ 
તારીભી વાંસ્થા/કરેજ કક્ષાએ રેલાતી તભાભ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષાન 
વભમગા  

૦૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૦૯/૦૨/૨૦૧૯ 
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૧૧ 

દયેક તારીભી વાંસ્થાઓએ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષા ટી.એર.એભ(P2), સ્લા. અને 
ળા.નળ. (P3), ણચત્ર(P4), વાંગીત(P5), લાનિકાઠ(P6) તેભજ કમ્પ્યટુય(P7) 
યીક્ષાના યીક્ષક િાયા તમૈાય થમેર ગણુત્રક (અંનતભ ગણુ ત્રક ૨.૦, 3.૦, 
૪.૦, ૫.૦, ૬.૦ અને ૭.૦) નાાં વીરફાંધ કલવષ વાંફવધત ડામટના પ્રાચામડશ્રીને રૂફરૂ 
જભા કયલાનો વભમગાો 

યીક્ષા ણૂષ થમાના 
ફીજા દદલવ ેઅન ે 
જો યીક્ષા 
૦૯/૦૨/૨૦૧૯ સધુી 
ચારે તો છેલ્રી  
તા: ૧૧/૦૨/૨૦૧૯ 

૧૨ 

દયેક તારીભી વાંસ્થાઓએ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષા ટી.એર.એભ(P2), સ્લા. અને 
ળાનળ. (P3), ણચત્ર(P4), વાંગીત(P5), લાનિકાઠ(P6) તેભજ કમ્પ્યટુય(P7) 
યીક્ષાના યીક્ષક િાયા તમૈાય થમેર પ્રાયાંણબક ગણુત્રક (ફાહ્ય યીક્ષક 
(૨.૧,3.૧,૪.૧,૫.૧,૬.૧,૭.૧) + આંતયીક યીક્ષક (૨.૨,3.૨,૪.૨,૫.૨,૬.૨,૭.૨) + 
એકાંદયી ત્રક (૨.3,3.3,૪.3,૫.3,૬.3,૭.3) વીરફાંધ કલવષ યા..ફો., ગાાંધીનગયભાાં 
રૂફરૂ જભા કયલાનો વભમગાો (ફોડે પાલેર તાયીખ મજુફ) 

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

૧૩ 
દયેક તારીભી વાંસ્થાઓએ વાંસ્થા િાયા રેલાતી તભાભ આંતદયક યીક્ષાના અંનતભ 
ગણુત્રકનાાં (વમશૂજીલન - ૧.૦  અને આંતદયક કવટી+ઈન્ટયળી - ૮.૦) 
વીરફાંધ કલવષ વાંસ્થાએ DIET ભાાં જભા કયાલલાની તાયીખ.  

૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૪ 

દયેક તારીભી વાંસ્થાઓએ વાંસ્થા િાયા રેલાતી તભાભ આંતદયક યીક્ષાના પ્રાયાંણબક 
ગણુત્રક (વમશૂજીલન - ૧.૧ તથા પ્રથભ લષ આંતદયક કવટી - ૮.૧ થી ૮.૬ , 
ઈન્ટયળી - ૮.૧૦ અને ફીજા લષના આંતદયક કવટી - ૮.૧ થી ૮.૫,    
ઈન્ટયળી - ૮.૧૦) નાાં વીરફાંધ કલવષ  વાંસ્થાએ  યા..ફો., ગાાંધીનગયભાાં જભા 
કયલાનો વભમગાો (ફોડે પાલેર તાયીખ મજુફ) 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ થી 
૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૫ 
ફાહ્ય યીક્ષા/આંતદયક યીક્ષાના ગણુત્રકની DIET િાયા ઓનરાઇન એન્રી 
કયલાન  વભમગા 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ થી 
૧૯/૦૩/૨૦૧૯ 

૧૬ વાંસ્થાઓએ ઓનરાઇન શર ટીકીટ ડાઉન રડ કયલાન વભમગા 
૧૬/૦૪/૨૦૧૯ થી 
૨૨/૦૪/૨૦૧૯ 

૧૭ રેણિત યીક્ષાન  વભમગા 
૨૨/૦૪/૨૦૧૯ થી 
૦૧/૦૫/૨૦૧૯ 

 
 ઉભેદલાયની રામકાત: 

1. પ્રાથનભક નળક્ષણ નનમાભકની કચેયી િાયા કેન્દ્ન્િમકૃત પ્રલેળ પ્રદકમાથી NCTE ભાન્મતા પ્રા્ત ડી.એર.એડ વાંસ્થાભાાં 
પ્રલેળ ભેલેર શમ અને અભ્માવ ચાલ ુશમ તેલા ઉભેદલાય.   

2. જે વાંસ્થાભાાં અભ્માવ કયતા શમ તે વાંફનધત વાંસ્થા િાયા ઉભેદલાયની યજીસ્રેળન પી અને વાંસ્થાની યીન્યઅુર 
વાંરગ્નતા પી યાજમ યીક્ષા ફડષભાાં જભા કયાલેર શમ. 

3. NCTEનાાં નમ્પવષ અને GCERT િાયા નનમત થમેર લષ દયનભમાન નનમત ળૈક્ષણણક કામષદદલવ શાજય યશી અભ્માવક્રભ 
ણૂષ કયેર શમ તેલા જ ઉભેદલાય. 
 

 પ્રશ્નત્રોનુાં ભાધ્ મભ: 
 

પ્રશ્નત્રનુાં ભાધ્ મભ ગજુયાતી અને અંગે્રજી યશળેે. 
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 યીક્ષાનાાં પ્રશ્નત્રો: 
 તભાભ પ્રશ્નત્ર લણાષનાત્ભક સ્લરૂના યશળેે. 

 તભાભ પ્રશ્નત્રના ઉત્તય ફડષ િાયા આલાભાાં આલતી ઉત્તયલશીભાાં જ આલાના યશળેે. 

 જે પ્રશ્ન ેય / કષભાાં નલબાગ A અને B છે તે પ્રશ્ન ેય ૭૦ ગણુનુાં વાંગ યશળેે. 

 

 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત:- 
           ઓનરાઈન અયજી કયલાની નલગત આ વાથે અરગ દયનળષ્ટથી વાભેર યાિેર છે. 
 

 પી બયલાની યીત:   
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે અયજી Confirm થમા ફાદ ચરણ સ્રીની નપ્રન્ટ ભેલીને, આ ચરણ ભાયપત 

નજીકની કઈ ણ કમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવભાાં યકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. ચરણની ત્રણેમ નકર ય સ્ટ 
ઓદપવ િાયા તાયીિ અને નવક્ક રગાલી આલાભાાં આલળે. જેભાથી ૨ નકર વાંસ્થા/ઉભેદલાયને સ્ટ ઓદપવ િાયા યત 
કયલાભાાં આલળે. આ ૨ નકર ભાાંથી ૧ નકર વાંસ્થા િાતે યાિલાની યશળેે અને SEBના ચરણની નકર ઉય વાંસ્થાએ તાની 
વાંસ્થાના નાભન નવક્ક રગાલીને યા..ફ.ને પાઈર નાંફય- ૩ ભાાં સચુના મજુફ આલેદનત્રની નકર વાથે ફીડલાની યશળેે. 

 યીક્ષા પી: 
 યાજમ યીક્ષા ફડષ િાયા નકકી થમેર યીક્ષાથી દીઠ યીક્ષા પી ની નલગત આ મજુફ યશળેે.  

ડી.એર.એડ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષનાાં નનમનભત ઉભેદલાયની યીક્ષા પીની નલગત 
ક્રભ નલગત પ્રથભ લષ દ્વિતીમ લષ 
૧ ઓનરાઇન આલેદનત્ર પી  ૨૫/- ૨૫/- 
૨ નનમનભત તારીભાથીઓની યીક્ષા પી  ૨૫૦/- ૨૫૦/- 
૩ ગણુત્રક પી  ૫૦/- ૫૦/- 
૪ પ્રભાણત્ર પી  - ૫૦/- 
૫ ભાઇગ્રેળન વટીપીકેટ પી  - ૫૦/- 
૬ સ્ટ ઓપીવ િાતેન વનલિવ ચાર્જ  ૧૨/- ૧૨/- 

કુર પી ૩૩૭/- ૪૩૭/- 
ડી.એર.એડ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષનાાં નુયાલનતિત ઉભેદલાયની યીક્ષા પીની નલગત 

૭ નુયાલનતિત એક નલમ દીઠ  ૫૦/- ૫૦/- 
૮ સ્ટ ઓપીવ િાતેન વનલિવ ચાર્જ  ૧૨/- ૧૨/- 
ડી.એર.એડ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષનાાં નનમનભત / નુયાલનતિત ઉભેદલાયની યીચેદકિંગ પીની નલગત 

૯ યીચેકીંગ પી  એક નલમ દીઠ ૧૦૦/- ૧૦૦/- 
ડી.એર.એડ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષનાાં નનમનભત / નુયાલનતિત ઉભેદલાયની સધુાયા પીની નલગત 

૧૦ 
ગણુત્રક, પ્રભાણત્ર, ભાઇગ્રેળન વટી ૈકી કઇણ પ્રભાણત્ર ભાાં  
એક સધુાયાદીઠ 

૧૦૦/- ૧૦૦/- 

નોંધ:-  
ઉયોક્ત વલગતે દળાડલેર પીના ધોયણો કયતા યીક્ષા પીના વાંદબડભાાં કોઈણ પ્રકાયની લધ ુપીની યકભ 

કોઈ તારીભી વાંસ્થા રઈ ળકળે નશીં. 
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 વાંસ્થાએ  યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો  વલગતો  :- 

 
(A) પાઈર નાંફય: ૧ ભાાં વાભરે યાિલાના આધાય:  

 
1. નીચેના  પભેટ ભાાં વાંસ્થાન પલષડીંગ  રેટય. 

ક્ર
ભ 

યીક્ષા ભાધ્મભ 
બાઇઓ ફશનેો કુર 

SC ST SEBC GEN કુર SC ST SEBC GEN કુર  

૧ 
ડી.એર.એડ-પ્રથભ લડ  વનમવભત 
વલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 

            

૨ 
ડી.એર.એડ-પ્રથભલડ નુયાલવતિત 
વાંખ્મા 

            

૩ 
ડી.એર.એડ. પ્રથભ લડ (ATKT) 
લાા વલદ્યાવથિની વાંખ્મા  

            

૪ 
ડી.એર.એડ-દ્વિતીમ લડ વનમવભત 
વલદ્યાથીઓની વાંખ્મા 

            

૫ 
ડી.એર.એડ-દ્વિતીમ લડ નુયાલવતિત 
(યીીટય) વાંખ્મા 

            

કુર વાંખ્મા            

 
2. વાંસ્થાએ ફોડડભાાં ડી.ડી. ભાયપત જભા કયાલેર યજીસ્રેળન પી વલગતો નીચેના પોભેટભાાં દળાડલલી. 

 
પી ફેંકનુાં નાભ ળાખા તાયીખ રાન્ઝઝકળન નાંફય પીની યકભ કોરેજ કોડ 

યજીસ્રેળન પી       
વાંરગ્નતા પી       

 
3. નીચે દળાડલેર વલગત અનવુાય વલદ્યાથીઓની અરગ-અરગ માદી( શાડડકોી તથા વોપટ કોી) 

 (આ માદી: આલ્પાફેટીકર ઓડડય મજુફ અટક + વલદ્યાથીનુાં નાભ + વલદ્યાથીના વતાનુાં નાભ મજુફ તૈમાય કયલી ) 
 D.EL.ED.-1  વનમવભત વલદ્યાથીઓની માદી 
 D.EL.ED.-1  નુયાલવતિત (યીીટય) વલદ્યાથીઓની માદી 
 D.EL.ED.-1  ATKT લાા વલદ્યાથીઓની માદી 
 D.EL.ED.-2  વનમવભત વલદ્યાથીઓની માદી 
 D.EL.ED.-2  નુયાલતીત (યીીટય) વલદ્યાથીઓની માદી 

નોંધ: વલદ્યાથીઓના નાભના સ્ેરીંગ ધો – ૧૨ નાાં ગણુત્રક/પ્રભાણત્ર અનવુાય રખલા.  

ઉયક્ત માદીની ચેક કયેરી વફ્ટ કી( C.D.) તથા શાડષ કી મકુલી. C.D. ઉય વાંસ્થાનુાં નાભ અને 
કડ નાંફય ભવુાઈ ન જામ તે યીતે રિલ અન ેવીડીને મગ્મ કલયભાાં જભા કયાલલી. 
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(B) પાઈર નાંફય: ૨ ભાાં વાભેર યાખલાનાાં આધાયો: 
પાઈર નાં- ૧ ભાાં દળાષલેર અરગ-અરગ માદી મજુફના નલદ્યાથીના ઓનરાઈન બયેરા અવર આલેદન ત્રો ય 

આચામષશ્રીના વશી-નવક્કા કયી ઉયક્ત ક્રભ (A)3 મજુફ વેયેટ ાના વાથે લષ લાઈઝ અરગ-અરગ પાઈરભાાં પાઈરીંગ 
કયીને પાઈરની ઉય નીચે દળાષલેર પભેટ લાા ત્રકની નલગત બયીને રગાડવુાં (ેસ્ટ કયવુાં). 

ક્રભ વલગત  
૧ કોરેજનુાં નાભ                                                                    કોરેજ કોડ: 
૨ કોરેજ નુાં વયનામુાં  
૩ કોરેજ જજલ્રો  
૪ વાંફવધત ડામટ  

૫ 
 

કોરેજ આચામડશ્રીનુાં નાભ  
આચામડશ્રીનો ભોફાઈર                  
આચામડશ્રીનુાં ઈ-ભેઈર એડે્રવ  

૬ વાંસ્થાનો ટેરીપોન નાંફય (STD CODE)                 (PHONE NUM)   

૭ આલેદનત્રોની વાંખ્મા 
પ્રથભ લડ વનમવભત                              દ્વિતીમ લડ વનમવભત 
પ્રથભ લડ નુયાલવતિત                          દ્વિતીમ લડ નુયાલવતિત     
પ્રથભ લડ ATKT 

૮ ભાધ્મભ  
૯ પાઈર નાંફય  

(C) પાઈર નાંફય: ૩ ભાાં વાભેર યાખલાના આધાયો:- 
1) વાંસ્થાના આચામષશ્રીના વશી-નવક્કા કયેર ઓનરાઇન બયેરા આલેદનત્રની નકર 

2) આચામષશ્રી િાયા પ્રભાણણત કયેરી ધયણ -૧૨ ની ભાકષળીટની નકર 

3) ડી.એર.એડ. પ્રથભ લષના (તભાભ પ્રમત્નની) ભાકષળીટની નકર (દ્વિતીમ લષના તભાભ ઉભેદલાય ભાટે) 
4) પી બમાષના SEB ચરણની નકર 

5) પ્રા.નળ..નન.ની કચેયી િાયા ડી.એર.એડ. પ્રથભ લષભાાં આલાભાાં આલેર પ્રલેળ માદી/ત્રની નકર 

6) સ્લનનબષય ડી.એર.એડ. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ ક્લટાના પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની નનમાભકશ્રી, પ્રાથનભક નળક્ષણ 

નનમાભકશ્રીની કચેયી િાયા ભાંજૂય થમેર માદી 
(વલદ્યાથીઓની A – 3 મજુફની માદી અનવુાય ઉયોક્ત ૧ થી ૬ ક્ર્ભભાાં આધાયો ગોઠલી વલદ્યાથી દીઠ સ્ટેરય 

ીનથી સ્ટીચ કયી પાઈર કયલા.) 

 વાંસ્થાના આચામડશ્રીએ કાજી લૂડક અને વભમભમાડદાભાાં કયલાની થતી કામડલાશી:  
 આ જાશયેનાભાની જાણ વાંસ્થાના નનમનભત તથા યીીટય નલદ્યાથીઓને કયલી. 

 ચાલ ુલષની પેબ્રઆુયીભાાં રેલાનાય પ્રામણગક યીક્ષા તેભજ કરેજ કક્ષાએ રેલાતી આંતદયક કવટીઓ અને પ્રામણગક 

મલુમાાંકન કયેર દયેક વાદશત્મ કરેજે યીક્ષા ણૂષ થમાના ત્રણ લષ સધુી વાચલલાનુાં યશળેે. યાજ્મ યીક્ષા ફડષ િાયા 

ભાાંગલાભાાં આલે ત્માયે યજુ કયલાની જલાફદાયી આચામષશ્રીની યશળેે.    

 વાંસ્થાના નનમનભત/નુયાલનતિત નલદ્યાથીઓને યીક્ષાના આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયાલીને જરૂયી ચકાવણી કયી 

વશી-નવક્કા વાથે પ્રભાણણત કયલાની વાંણૂષ જલાફદાયી જે તે વાંસ્થાના આચામષશ્રીની યશળેે. 

 નુયાલનતિત નલદ્યાથીઓના આલેદનત્ર બયતી લિતે આલા દયેક નલદ્યાથીઓએ ૨૦૧૫ થી અભરી ફનેર નલા 

કષભાાં જ એડભીળન રઈને તે અનવુાયના નલમન અભ્માવ કયેર છે તે ચકાવવુાં. આ લિતની યીક્ષાભાાં જૂન– ૧૬ 

(લષ ૨૦૧૬-૧૭), જૂન- ૧૭ (લષ: ૨૦૧૭-૧૮) અને જૂન- ૧૮ (લષ: ૨૦૧૮-૧૯) ભાાં પ્રલેળ ભેલેર શમ તેલા 

નલદ્યાથીઓના આલેદનત્ર બયી ળકાળે તે અંગે િાવ કાજી યાિલી.    
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 નલદ્યાથીઓએ ઓનરાઇન બયેરા આલેદનત્રની વાથે ચરણની નપ્રન્ટ કાઢી તેભાાં દળાષલેર પીની યકભ કમ્પ્યટુયાઇઝ  
સ્ટ ઓપીવ િાતે તાયીિ:૦૪/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુીના વભમગા દયનભમાન બયલાની યશળેે. તેની 

શચની નકર આલેદનત્ર વાથે ફીડલાની યશળેે. 

 આચામષશ્રીએ જ તાના નુયાલનતિત નલદ્યાથીના મકુ્ક્તના નલમની યેૂયૂી ચકાવણી કયી આલેદનત્ર બયાલલા 
તથા આલા ઉભેદલાયના તભાભ પ્રમત્નની ભાકષળીટની નકર ભકરલાની યશળેે.  

 જ કઇ ઉભેદલાયની શાજયી નનમત કામષદદલવ કયતા ઓછી શલા છતાાં વાંસ્થા પભષ બયાલળે ત તેલા દકસ્વાભાાં આ 
અંગેની વઘી જલાફદાયી વાંફનધત આચામષશ્રીની યશળેે અને તેની વાભે કામદેવયની કામષલાશી કયલાભાાં આલળે. 

 પ્રાથનભક અધ્માન ભાંદદય નાની દભણના પ્રલેળ આેર તારીભાથીઓની માદી ઉય વાંફનધત નળક્ષણ નલબાગના 
અનધકાયીશ્રીના પ્રનત શસ્તાક્ષય કયાલલા પયજીમાત છે અને આલેદનત્ર વાથે આ માદી પયજીમાત યજૂ કયલાની યશળેે.  

 સ્લનનબષય ડી.એર.એડ વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ ક્લટાના પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની પ્રાથનભક નળક્ષણ નનમાભકની 
કચેયી ભાંજૂય કયેર માદી વાથે ભકરલાની યશળેે. 

 વાંસ્થાએ વાંસ્થા અને નલદ્યાથીના યજૂ કયલાના જરૂયી આધાય/પ્રભાણત્રની તભાભ નલગતની ચકાવણી કયીને મગ્મ 
યીતે પાઇરીંગ કયી તથા વાંસ્થાઓએ તભાભ આલેદનત્રની વપટકી (વી.ડી.) તથા શાડષકી તા:૧૬/૦૧/૨૦૧૯ 
થી ૧૮/૦૧/૨૦૧૯ સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડષ, વેકટય -૨૧ ગાાંધીનગય િાતે જભા કયાલલાના યશળેે.             
(દયેક જજલરાએ જે તે પાલેર તાયીિે જ આલલાનુાં યશળેે.) 

  ડી.એર.એડ. પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ અને ળાયીદયક નળક્ષણ, ણચત્રકાભ, વાંગીત, લાનિકાઠ, 

કમ્પ્યટુય નલમની ફાહ્ય યીક્ષા ભાટે યીક્ષાથીઓને વભમવય શાજય યાિલા તેભજ તે અંગેનુાં શાજયી ત્રક 

નનબાલવુાં. 

 ફડષ િાયા પાલલાભાાં આલેર વીટનાંફય ડામેટ ાવેથી ભેલી રેલા, તથા વાંસ્થાના આચામષશ્રી િાયા મલૂમાાંકનત્રક 

ય વીટનાંફય વાથે જરૂયી નલગત બયીને વાંસ્થાના યીક્ષાથીઓના મલૂમાાંકન ત્રક ય આચામષશ્રી િાયા ગણુાાંકન 

શરેા વાંસ્થાન નવક્ક રગાલીને વશી કયી ભફાઈર નાંફય રિલાન યશળેે.  

 વાંસ્થાના આચામષશ્રી િાયા (ડી.એર.એડ  પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ અને ળાયીદયક નળક્ષણ,  ણચત્રકાભ, 

વાંગીત, લાનિકાઠ તથા કમ્પ્યટુય) યીક્ષા ૈકી જે તે યીક્ષાના આંતદયક યીક્ષકશ્રી અને ફાહ્યયીક્ષકશ્રીના ત્રક 

તેભજ એંકન્દયી ત્રક (૨.૧; ૨.૨; ૨.૩; ૩.૧; ૩.૨; ૩.૩; ૪.૧; ૪.૨; ૪.૩; ૫.૧; ૫.૨; ૫.૩; ૬.૧; ૬.૨; ૬.૩; ૭.૧; 

૭.૨; ૭.૩) અને મખુ્મ મલૂમાાંકન ત્રક(૨.૦, ૩.૦, ૪૦, ૫.૦, ૬.૦, ૭.૦) ય ગેયશાજય યશરે યીક્ષાથીનાાં વીટ 

નાંફય વાભે રાર ળાશીથી ગણુાકન શરેાાં “ABSENT” રિવુાં અને નીચે દળાષલેરા િાનાભાાં ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના 

વીટ નાંફયની નોંધ રાર ળાશીથી વાંસ્થાના આચામષશ્રીએ તે જ યીક્ષા ળરૂ થમા શરેા કયીને યીક્ષકને ગણુાાંકન 

ભાટે આલા, યીક્ષા યૂી થમા ફાદ તયત જ જે તે યીક્ષક િાયા જ ફડષની સચુના મજુફના કલયભાાં વીર ફાંધ 

કયાલીને કલય ય યીક્ષકની વશી અચકુ કયાલલી. 

 ડી.એર.એડ. પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની વમશૂજીલન યીક્ષા ૈકી જે તે યીક્ષાના વાંસ્થાના વાંફનધત અધ્માક િાયા 

પ્રાયાંણબક ગણુાાંકન ત્રક (૧.૧) અને અંનતભ મલૂમાાંકન ત્રક (૧.૦) ય ગેયશાજય યશરેા યીક્ષાથીઓના વીટ નાંફય 

વાભે રાર ળાશીથી ગણુાકન શરેાાં “ABSENT” રિવુાં અને નીચે દળાષલેરા િાનાભાાં ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના વીટ 

નાંફયની નોંધ રાર ળાશીથી વાંસ્થાના આચામષશ્રીએ તે જ કયીને યીક્ષકને ગણુાાંકન ભાટે આલા, યીક્ષા યૂી 

થમા ફાદ તયત જ જે તે યીક્ષક િાયા જ ફડષની સચુના મજુફના કલયભાાં વીર ફાંધ કયાલીને કલય ય યીક્ષકની 

વશી અચકુ કયાલલી. 
 ડી.એર.એડ. પ્રથભ લડની આંતદયક કવટીની યીક્ષા ૈકી જે તે કષનાાં વ ાંસ્થાના વાંફનધત અધ્માક િાયા પ્રાયાંણબક 

ગણુાાંકન ત્રક (૮.૧, ૮.૨, ૮.૩, ૮.૪, ૮.૫, અને ૮.૬) તથા ઈન્ટનષળીભાાં પ્રાયાંણબક ગણુાાંકન ત્રક (૮.૧૦) અને 

અંનતભ મલૂમાાંકન ત્રક (૮.૦) ય ગેયશાજય યશરેા યીક્ષાથીઓના વીટ નાંફય વાભે રાર ળાશીથી ગણુાકન શરેાાં 

“ABSENT” રિવુાં અને નીચે દળાષલેરા િાનાભાાં ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના વીટ નાંફયની નોંધ રાર ળાશીથી વાંસ્થાના 
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આચામષશ્રીએ તે જ કયીને યીક્ષકને ગણુાાંકન ભાટે આલા, યીક્ષા યૂી થમા ફાદ તયત જ જે તે યીક્ષક િાયા 

જ ફડષની સચુના મજુફના કલયભાાં વીર ફાંધ કયાલીને કલય ય યીક્ષકની વશી અચકુ કયાલલી. 
 ડી.એર.એડ. દ્વિતીમ લડની આંતદયક કવટીની યીક્ષા ૈકી જે તે કષનાાં વ ાંસ્થાના વાંફનધત અધ્માક િાયા 

પ્રાયાંણબક ગણુાાંકન ત્રક (૮.૧, ૮.૨, ૮.૩, ૮.૪ અને ૮.૫) તથા ઈન્ટનષળીભાાં વાંસ્થાના વાંફનધત અધ્માક િાયા 

પ્રાયાંણબક ગણુાાંકન ત્રક (૮.૧૦) અને અંનતભ મલૂમાાંકન ત્રક (૮.૦) ય ગેયશાજય યશરેા યીક્ષાથીઓના વીટ 

નાંફય વાભે રાર ળાશીથી ગણુાકન શરેાાં “ABSENT” રિવુાં અને નીચે દળાષલેરા િાનાભાાં ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના 

વીટ નાંફયની નોંધ રાર ળાશીથી વાંસ્થાના આચામષશ્રીએ તે જ કયીને યીક્ષકને ગણુાાંકન ભાટે આલા, યીક્ષા 

યૂી થમા ફાદ તયત જ જે તે યીક્ષક િાયા જ ફડષની સચુના મજુફના કલયભાાં વીર ફાંધ કયાલીને કલય ય 

યીક્ષકની વશી અચકુ કયાલલી. 

 વાંસ્થાના આચામષશ્રી િાયા ગેયશાજય યશરેા યીક્ષાથીઓના ફેઠક નાંફય, તથા કઇણ યીક્ષાથી ગેયશાજય યશરે ન 
શમ ત NILL ABSENT ની નોંધ નનમત નમનૂાના ત્રકની ફે નકર તૈમાય કયીને એક કી વાંફનધત DIET ભાાં 
રૂફરૂભાાં ભડાભાાં ભડા તા:૧૧/૦૨/૨૦૧૯ સધુીભાાં તથા ફીજી કી અતે્રની કચેયીભાાં તા:૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી   
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ દયનભમાન જજલરાને પાલેર તાયીિ મજુફ ગણુત્રકની વાથે જ ભકરાલલાની યશળેે.  

 ડી.એર.એડ.વાંસ્થાઓના આચામષશ્રીએ નલદ્યાથીઓએ બયેરા આલેદનત્ર, જરૂયી આધાય વાથે તથા Times New 
Roman font ભાાં Excel Sheet ભાાં તૈમાય કયેર (વી.ડી.) ય કોરેજનુાં નાભ/કોરેજ કોડ ભાકષય ેન થી રિી 
યા..ફ.ભાાં નનમત વભમભાાં જભા કયાલલાની યશળેે.  

 પ્રથભ લડ નુયાલવતિત (યીીટય) તેભજ પ્રથભ લડના ATKT ના વલદ્યાથીઓએ બયેરા આલેદનત્રોભાાં જે  

વલમોભાાં અગાઉના યીઝલ્ટભાાં નાાવ થમેરા વલમોની જ યીક્ષા આલા ભાટે વાંદ કયામા છે કે નરશિં તેની ખાવ 

ખાતયી કયલી. જો વલદ્યાથી ાવ કયેરા વલમની વાંદગી કયળે અને નાાવ થમેરા વલમની વાંદગી નરશ કયે તો 

તેન ુયીક્ષા પોભડ યદ્દ કયલાભાાં આલળે. આ ફાફતની કોઈણ યજુઆત ફોડડભાાં આલળે તો વાંફવધત આચામડ વાભે 

કામડલાશી કયલાભાાં આલળે. 

 કોઇણ વાંજોગોભાાં જૂન – ૧૬ શરેા પ્રલેળ ભેલેર વલદ્યાથીના આલેદનત્રો બયલાભાાં ન આલે તેની કાજી 

યાખલી.  
 પ્રાચામડશ્રી જજલ્રા વળક્ષણ અને તારીભ બલન િાયા કયલાની થતી કામડલાશી:  

 જજલરા નળક્ષણ તારીભ બલને તાના તાફાભાાં આલતી તભાભ તારીભી વાંસ્થાઓને જાશયેનામુાં E-mail િાયા ભકરવુાં. 

 જે કરેજ ફાંધ થઈ ગમેર શમ તે કરેજના નાાવ તારીભાથીઓના આલેદનત્ર વાંફનધત ડામટ (જીલરા નળક્ષણ અને 

તારીભ બલન) િાયા બયલાના યશળેે તથા તે ઉભેદલાય ાવેથી કરેજ ફાંધ થઈ ગમેર છે તેવુાં એદપડેનલટ રેવુાં જેની 

અવર કી ડામટ ાવે યાિલી અને નકર આલેદનત્ર વાથે ફીડલી.    

 યાજમ યીક્ષા  ફડષ ાવેથી ડી.એર.એડ.ના યીક્ષાથીઓને પાલલાભાાં આલેર વીટનાંફય અને આંતદયક તથા પ્રામણગક  

મલૂમાાંકન ત્રક ભેલીને વાંસ્થાઓને ભકરાલલા તેભજ તાના તાફાભાાં આલતી તભાભ વાંસ્થાઓની (ડી.એર.એડ  

પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ અને ળાયીદયક નળક્ષણ,  ણચત્રકાભ , વાંગીત, લાનિકાઠ ,કમ્પ્યટુય) ફાહ્ય 

પ્રામણગક યીક્ષાનુાં આમજન, યીક્ષા કામષક્રભ, યીક્ષકની નનભણકૂ લગેયનુાં વ ાંચારન કયવુાં. 

 (ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ અને ળાયીદયક નળક્ષણ, ણચત્રકાભ ,વાંગીત, લાનિકાઠ, કમ્પ્યટુય 

યીક્ષા) ભાાં ફાહ્યયીક્ષક તયીકે ડામટના વાંફનધત અધ્માક અને યીક્ષા કેન્િની નજીકની ગ્રાન્ટેડ ડી.એર.એડ.  

કરેજના વાંફનધત અધ્માકની ફાહ્ય યીક્ષક તયીકે નનભણ ૂાંક કયલી. જ્માયે આંતદયક યીક્ષક તયીકે જે તે કરેજના જ 

નવનનમય તેભજ વાંફનધત નલમના અધ્માકની નનભણ ૂાંક વાંસ્થાના આચામષશ્રી િાયા કયાલલી.  

 ડામટનાાં પ્રાચામડશ્રીએ યીક્ષકની વનભણુાંક કયતી લખતે વયકાયી નાણાનો દુયમોગ ના થામ તેભજ નાણાકીમ ઔચચત્મનાાં  

વનમભો ધ્માને યાખી યીક્ષકનાાં બાડા-બથ્થાનુાં ચકુલણુાં ઓછાભાાં ઓછાં યશ ેતેની કાજી યાખલી.  
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 યીક્ષકના ભશનેતાણાની નનમભ અનવુાય ચકુલણી કયીને દશવાફની પાઈર યાજ્મ યીક્ષા ફડષ િાતે યીક્ષા ણૂષ 
થમાના ૧૦ દદલવભાાં અચકુ ભકરી આલી. જેથી આેર એડલાન્વની પાઈર વભમ ભમાષદાભાાં વયબય કયી ળકામ.  

 ફાહ્ય યીક્ષાના ગણુની ઓનરાઇન એન્રી કયલા યા..ફ. િાયા આલાભાાં આલેર રગઇન ય યઝુય નેભ અને ાવલડષ 
િાયા એન્રી કયલાની થળે. 

 વાંસ્થાનાાં આચામષશ્રી િાયા જભા કયામેરા યીક્ષકની વશી વાથેના વીરફાંધ નનમત મલૂમાકન ત્રકને એકનત્રત કયીને 
જરૂયી િયાઈ કયીને  ફડષની સચૂના મજુફ ગણુની  ઓનરાઇન એન્રી કયલાની  થળે. 

 
 અગત્મની સચુનાઓ:-  

1) પ્રથભ અને દ્વિતીમ લષના નનમનભત ઉભેદલાય કે વાંસ્થા િાયા ઓનરાઈન એન્રી કમાષ લગય આલેદનત્ર યાજ્મ યીક્ષા 
ફડષભાાં વીધા ભકરલાભાાં આલળે ત તે યદ ગણલાભાાં આલળે. 

2) આલેદનત્ર ચકવાઇ લૂષક ઓનરાઇન બયલાનુાં યશળેે. ઉભેદલાયે/વાંસ્થાએ આલેદનત્ર બયતી લિતે નાભ, અટક, જન્ભ 
તાયીિ, જાનત કે અન્મ કઇ ફાફતે યૂી ચકવાઈ યાિલી. નાભના સ્ેરીંગ ધ – ૧૨ ની ભાકષળીટ અનવુાય બયલા. 

3) અયજીત્રક બયલાભાાં કઇણ પ્રકાયની મશુ્કેરી જણામ ત લેફવાઇટ ય આલાભાાં આલેર પન નાંફય ય વાંકષ કયલ.  
4) ાવીંગ ગણુ:-  

 તભાભ નલદ્યાથીઓ ભાટે આંતયીક તેભજ ફાહ્ય યીક્ષા ૈકી રેિીત તેભજ પ્રામણગક યીક્ષાના દયેક નલમભાાં 
૫૦% કે તેથી લધ ુગણુ ભેલનાય નલદ્યાથી ાવ ગણાળ.ે   

 ભાત્ર રેણિત લાનિક યીક્ષાભાાં ૫૦% કયતાાં લધાયાના ટકા દીઠ એક ગણુ યાંત ુલધભુાાં લધ ુ૧૫ કૃાગણુ 
તયીકે ભી ળકળે અને આ કૃાગણુનો રાબ લધભુાાં લધ ુફે જ વલમભાાં ભી ળકળ.ે 

 તભાભ નલદ્યાથીઓ ભાટે આંતયીક તેભજ ફાહ્ય યીક્ષા ૈકી રેિીત તેભજ પ્રામણગક યીક્ષાના દયેક નલમભાાં 
૫૦% થી ઓછા શળે ત તે નલદ્યાથી નાાવ ગણાળ ેછીના લે NCTE ની વભમભમાષદાને ધ્માને યાિી 
અભ્માવક્રભ ણૂષ કયલાન યશળેે. 

5) ગેયયીવત કેવ: ગેયયીનત કેવ લાા  ઉભેદલાયએ તેભની વજા ણૂષ થમેર શમ ત વજાના હકુભ ની નકર આલેદનત્ર 

વાથે જડલાની યશળેે. 
6) અંધ – અાંગ યીક્ષાથીઓ ફાફત: અંધ – અાંગ યીક્ષાથીઓને ૨૦ નભનનટ લધ ુવભમ આલાન યશળેે. 

 
7) રરશમા  (Writer) : 

I. રદશમાની ભાંજુયી ભાટે ઉભેદલાયે યીક્ષા ળરૂ થલાના ૨ દદલવ શરેા વાંફનધત જજલરા 
નળક્ષાણાનધકાયીશ્રીની ભાંજૂયી ભેલી રલેાની યશળેે.  

II. રદશમાની ભાંજૂયી ભાટે ઉભેદલાયે આચામષશ્રી ભાયપતે નવલીર વર્જનના અાંગતાના પ્રભાણત્ર વાથે 
વાંફનધત  જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રીને દયિાસ્ત કયલાની યશળેે.  

III. ધ.૧૧ સધુીના કઈણ ધયણભાાં અભ્માવ કયતા નલદ્યાથીને  રદશમા તયીકે યાિી ળકાળે. 
IV. અક્સ્ભાતના વાંજગભાાં તાત્કાણરક રશીમાની આલશ્મકતા ઉબી થામ ત ણ વાંફનધત જજલરા 

નળક્ષણાનધકાયીશ્રીની   ભાંજૂયી ભેલાની યશળેે. 
V. જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રી િાયા જે રદશમાની ભાંજૂયી આલાભાાં આલરે શમ તેની નકર યાજમ યીક્ષા 

ફડષને ભકરાલલાની યશળેે. 
VI. રદશમા યીક્ષાથીઓને ૨૦ નભનનટ લધ ુવભમ આલાન યશળેે. 
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 ડી.એર.એડ. લાવિક યીક્ષા એવપ્રર – ૨૦૧૯ નો કામડક્રભ  

    
 
 
 

#યીક્ષાના ભાધ્મભ મજુફ ેય / કોડન ુાં નાભ 

કોડ 
નાંફય 

 

 ભાધ્મભ 

 

ેય /કોડન ુાં નાભ 

૫(અ) ગજુયાતી ગજુયાતી(ધ.૧થી૫) 

૫(અ) ઉરુ્ષ  ઉરુ્ષ  (ધ.૧થી૫) 

૫(અ) ભયાઠી ભયાઠી (ધ.૧થી૫) 

૫(અ) દશન્દી દશન્દી (ધ.૧થી૫) 

૫(અ) અંગે્રજી ગજુયાતી(ધ.૧થી૫) 

 
 
 
 
 
 
 

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગાાંધીનગય 
ડી.એર.એડ.પ્રથભ લડ યીક્ષા: એવપ્રર -૧૯  કામડક્રભ  

તાયીખ લાય વભમ 
ેય / 

કોડ નાંફય 
વલમ કોડ ગણુ 

૨૨/૪/૧૯ વોભ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૧(અ) ફાકોનો વલાાંગી વલકાવ અને લૂડ પ્રાથવભક વળક્ષણ  
૭૦ 

૧(ફ) અધ્મેતા અને મલૂ્માાંકન  

૨૩/૪/૧૯ ભાંગ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૨(અ) કેલણી, વભાજ, અભ્માવક્રભ  અને અધ્મેતા  
૭૦ 

૨(ફ) 
બાયતીમ વળક્ષણદળડન અને પ્રલતડભાન બાયતીમ 
વભાજ  

૨૪/૪/૧૯ બધુ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૩ અભ્માવક્રભ અને લગડવ્મલશાય ૭૦ 

૨૫/૪/૧૯ ગરુુ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૪(અ) ગજુયાતીભાાં પ્રાવલણ્મ (વજ્જજ્તા)  
૭૦ 

૪(ફ) અંગે્રજીભાાં પ્રાવલણ્મ (વજ્જજ્તા)  

૨૬/૪/૧૯ શકુ્ર 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૫(અ) # ગજુયાતી (HL) (ધો.૧થી૫)   
૭૦ 

૫(ફ) માડલયણ અભ્માવ  (ધો.૧થી૫)  

૨૭/૪/૧૯ ળવન 
૧૪:૦૦ થી 
૧૭:૦૦ 

૬ ગચણત  (ધો.૧થી૫)  ૭૦ 

૨૯/૪/૧૯ વોભ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૬:૦૦ 

૭ 
ભારશતી અને પ્રત્મામન તકવનકી િાયા અધ્મમનનુાં 
વમદૃ્વિકયણ-૨ 

૫૦ 

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ 
૧૪:૦૦ થી 
૧૬:૦૦ 

૮ 
ફાકનુાં ળાયીરયક અને વાાંલેચગક સ્લાસ્થ્મ અને 
વળક્ષણ-૨ 

૫૦ 

૧/૫/૧૯ બધુ 
૧૦:૦૦ થી 
૧૨:૦૦ 

૯ 
વર્જનાત્ભક નાટકો, રચરતકરાઓ, ક્રાફ્ટ અને 
મલૂ્માાંકન-૨ 

૫૦ 
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# યીક્ષાના ભાધ્મભ મજુફ  ેય / કોડન ુાં નાભ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* દશન્દી ભાધ્મભ નવલામના યીક્ષાથીઓ ભાટે કષ નાંફય-૫(ફ):  રશઝદી-વાંસ્કતૃ   (ધો.૬થી૮) 
** દશન્દી ભાધ્મભના યીક્ષાથીઓ ભાટે કષ નાંફય-૫(ફ): ગજુયાતી-વાંસ્કૃત   (ધો.૬થી૮) 

 
 
 
 
 
 
 
 

યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ , ગાાંધીનગય 
ડી.એર.એડ.દ્વિતીમ લડ યીક્ષા : એવપ્રર -૧૯  કામડક્રભ 

તાયીખ લાય વભમ 
ેય/  

કોડ નાંફય 
વલમ કોડન ુાં નાભ ગણુ 

૨૨/૪/૧૯ વોભ 
૧૦:૦૦ થી 
૧૩:૦૦ 

૧(અ) 
ફોધ (જ્ઞાન) અધ્મમન અને વાભાજીક વાાંસ્કૃવતક 
રયપે્રક્ષ્મ  ૭૦ 

૧(ફ) સ્લની વભજ તયપ અને ળૈક્ષચણક દ્રષ્ટટચફિંદુનો વલકાવ  

૨૩/૪/૧૯ ભાંગ 
૧૦:૦૦ થી  
૧૩:૦૦ 

૨(અ) ળાા વાંસ્કવૃત, નેતતૃ્લ અને રયલતડન  ૭૦ 
૨(ફ) લૈવલધ્મ,જાવત અને વભાલેળી વળક્ષણ  

૨૪/૪/૧૯ 

 

બધુ 

 

૧૦:૦૦ થી  
૧૩:૦૦ 

૩(અ) # ગજુયાતી (HL) (ધો.૬થી૮)  ૭૦ 
૩(ફ) અંગે્રજી (L L) (ધો.૬થી૮)  

૨૫/૪/૧૯ ગરુુ 
૧૦:૦૦ થી  
૧૩:૦૦ 

૪(અ) ગચણત (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૪(ફ) વલજ્ઞાન અને ટેક્નોરોજી (ધો.૬થી૮)  

 

૨૬/૪/૧૯ 

 

શકુ્ર 

૧૦:૦૦ થી  
૧૩:૦૦ 

૫(અ) વાભાજજક વલજ્ઞાન  (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૫(ફ) 
રશઝદી-વાંસ્કૃત   (ધો.૬થી૮) ( દશન્દી ભાધ્મભ નવલામના ) * 

ગજુયાતી-વાંસ્કૃત  (ધો.૬થી૮) (રશઝદી ભાધ્મભ ભાટે) ** 

૨૭/૪/૧૯ ળવન 
૧૦:૦૦ થી  
૧૨:૦૦ 

૬ 
ભારશતી અને પ્રત્મામન તકવનકી િાયા અધ્મમનનુાં 
વમદૃ્વિકયણ-૨ 

૫૦ 

૨૯/૪/૧૯ વોભ 
૧૦:૦૦ થી  
૧૨:૦૦ 

૭ 
ફાકનુાં ળાયીરયક અને વાાંલેચગક સ્લાસ્થ્મ અને 
વળક્ષણ-૨ 

૫૦ 

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ 
૧૦:૦૦ થી  
૧૨:૦૦ 

૮ 
વર્જનાત્ભકનાટકો, રચરતકરાઓ, ક્રાફ્ટ અને 
મલૂ્માાંકન-૨ 

૫૦ 

 

કોડ નાંફય 

 

 ભાધ્મભ 

 

ેય/ કોડન ુાં નાભ 

૩(અ) ગજુયાતી ગજુયાતી(ધ.૬થી૮) 

૩(અ) ઉરુ્ષ  ઉરુ્ષ  (ધ.૬થી૮) 

૩(અ) ભયાઠી ભયાઠી (ધ.૬થી૮) 

૩(અ) દશન્દી દશન્દી (ધ.૬થી૮) 

૩(અ) અંગે્રજી ગજુયાતી(ધ.૬થી૮) 
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 ડી.ઇએર.એડ.  પ્રથભ / દ્વિતીમ લડ ૨૦૧૯ ફાહ્ય પ્રામોચગક / રેચખત આંતયીક યીક્ષાના ગણુાાંકન ત્રકો જભા કયાલલાની વલગત  

યીક્ષા નુાં નાભ 

(આંતયીક / ફાહ્ય ) 

ગણુાાંકનત્રક 
નાંફય 

મલૂમાાંકન કયનાય 
યીક્ષક 

આચામષશ્રી એ ડામટભાાં 
જભા કયાલલાની તાયીિ 

આચામષશ્રી એ ફડષ ભા 
જભા કયાલલાની તાયીિ 

 

ટી.એર.એભ 

(ફાહ્ય) 

૨.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

૨.૨ આંતરયક - 
૨.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 
૨.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 

 

સ્લાસ્થ્મ અને ળાયીરયક વળક્ષણ 

(ફાહ્ય) 

૩.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

 

૩.૨ આંતરયક - 

૩.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 

૩.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 
 

કરા વળક્ષણ 

(ચચત્રકાભ) 
(ફાહ્ય) 

૪.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

૪.૨ આંતરયક - 
૪.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 
૪.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 

 

કરા વળક્ષણ  
(વાંગીત) 
(ફાહ્ય) 

૫.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

૫.૨ આંતરયક - 
૫.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 
૫.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 

 
 

લાવિક પ્રામોચગક ાઠ 

(ફાહ્ય)  

૬.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

૬.૨ આંતરયક - 
૬.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 
૬.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 

 
 

કર્મ્યટુય પ્રામોચગક 

(ફાહ્ય)  

૭.૧ ફાહ્ય -  

૧૪/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૨/૨૦૧૯ 

 

૭.૨ આંતરયક - 

૭.૩ ફાહ્ય + આંતરયક - 

૭.૦ ફાહ્ય + આંતરયક યીક્ષાના ફીજા રદલવે - 
 

વમશૂજીલન 

(આંતયીક) 
૧.૧ 

વાંફવધત 
અધ્માક+આચામડ - 

 
 
 
 

૧૫/૦૩/૨૦૧૯ થી 
૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 

(ફોડે પાલેર તાયીખ 
મજુફ) 

 
 
 
 

૧.૦ આચામડ   ૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 

પ્રથભ લડ વત્રાાંત યીક્ષાઓ  
(કોવડ ૧ થી  ૬) અને પ્રથભ લડ ળાા 
ઇઝટનડળી (કોવડ ૧૦) (આંતયીક) 

(૮.૧,૮.૨,૮.3,૮.૪, 
૮.૫,૮.૬ અને ૮.૧૦) 

વાંફવધત 
અધ્માક+આચામડ - 

૮.૦ 
વાંફવધત 
અધ્માક+આચામડ ૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 

દ્વિતીમ લડ વત્રાાંત યીક્ષાઓ  
(કોવડ ૧ થી  ૬) અને દ્વિતીમ લડ ળાા 
ઇઝટનડળી (કોવડ ૧૦) (આંતયીક) 

(૮.૧,૮.૨,૮.3,૮.૪, 
૮.૫ અને ૮.૧૦ 

 

વાંફવધત 
અધ્માક+આચામડ 

- 
દ્વિતીમ લડ વત્રાાંત યીક્ષાઓ  
(કોવડ ૧ થી  ૬) અને દ્વિતીમ લડ ળાા 
ઇઝટનડળી (કોવડ ૧૦) (આંતયીક) 

૮.૦ 
વાંફવધત 
અધ્માક+આચામડ ૧૪/૦૩/૨૦૧૯ 

 

                                                                                                         
       (ી.એ. જલ)ુ 
સ્થ: ગાાંધીનગય       અધ્મક્ષ 
તાયીખ:૨૦/૧૨/૨૦૧૮         યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ 
                                                                                                          ગાાંધીનગય 

 નકર યલાના અભરાથે 
(૧) પ્રાચામષશ્રી જજલ્રા વળક્ષણ તારીભ બલન, (તભાભ) આના તાફા શઠેની તભાભ વયકાયી/ગ્રાન્ટેડ/સ્લનનબષય અધ્માન ભાંદદયને જાણ કયલા વારૂ. 
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(૨) જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી (તભાભ) 
(૩) જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૪) ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ 

 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ. 
(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, નળક્ષણ નલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  નનમાભકશ્રી, જીવીઇઆયટી વેકટય -૧૨, ગાાંધીનગય 
(૩)  નનમાભકશ્રી, પ્રાથનભક નનમાભકની કચેયી, બ્રક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય 
 

તારીભી વાંસ્થાઓએ વાંસ્થાની પ્રોપાઈર, સ્ટાપ પ્રોપાઈર અને ડી.એર.એડ. અભ્માવક્રભના તારીભાથીઓના 
આલેદનત્રો ઓનરાઈન બયલા ભાટેની  દ્ધવત દળાડલત ુાં રયવળટટ 

 
 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 

 વૌથી ેશરા વાંસ્થાએ INSTITUTE PROFILE (A) અને STAFF PROFILE (B) પયજીમાત બયલાનુાં યશળેે. જેની 
તાયીખો ૦૧/૦૧/૨૦૧૯ થી ૦૩/૦૧/૨૦૧૯ સધુીની જ યશળેે. જે બયલાથી જ આને આની વાંસ્થાનો યજીસ્રેળન નાંફય ભળે. 
જેની ભદદથી જ આની વાંસ્થાના વલદ્યાથીઓના ઓનરાઈન આલેદન ત્રો બયી ળકાળે.  
 STEP 1:- www.sebexam.org વાઈટ ય જવુાં. 
 STEP 2:- D EL ED EXAM વાંદ કયલી  
 STEP 3:- કોરેજ કોડ વીરેક્ટ કયલો. 
 STEP 4:- કોરેજનો વાંરગ્નતા નાંફય ટાઈ કયલો. 
 STEP 5:- INSTITUTE PROFILE (A) ની તભાભ વલગતો પયજજમાત બયલી. 
 STEP 6:- STAFF PROFILE (B) ની તભાભ વલગતો પયજજમાત બયલી. 
 ઉયોકત તભાભ વલગતો બયીને વફભીટ કયલાથી આની વાંસ્થાનો ાાંચ આંકડાનો યજીસ્રેળન નાંફય જનયેટ થળે. 
જેની ભદદ થી જ વલદ્યાથીઓના આલેદનત્રો બયી ળકાળે. જેથી યજીસ્રેળન નાંફયની ખાવ નોંધ યાખી તભાભ ઓનરાઈન 
કામડલાશી કયતી લખતે તેનો ઉમોગ કયલો.  

આ જાશયેાતના વાંદબષભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડષ િાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય           
તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૯ (ફોયના ૧૪.૦૦) થી તા:૧૦/૦૧/૨૦૧૯ (વાાંજના ૧૬.૦૦ કરાક) દયનભમાન www.sebexam.org ય 
અયજીત્રક બયી ળકાળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના સ્ટે્વ અનવુયલાના યશળેે. અયજીત્રક Confirm કમાષ 
છી જ અયજી ભાન્મ ગણાળે. 
 વભગ્ર પભષ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશળેે. 

 વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 

 ‘Apply online ઉયClick કયવુાં. 

 “D.EL.ED -I, D.EL.ED –II યીક્ષા-૧૯” વાભે Apply On line ય Click કયવુાં. 

 ત્માયફાદ જે યીક્ષાનુાં આલેદનત્ર બયલાનુાં શમ (D.EL.ED -I, D.EL.ED –II તેના ય Apply Now ય Click  કયવુાં 

 D.EL.ED –II ના નલદ્યાથીઓએ એનપ્રર- ૨૦૧૮ ભાાં આેરી યીક્ષા D.EL.ED -I ન ફેઠક નાંફય એડ કયલાથી આનુાં 

પભષ આ આ ન્દ્સ્ક્રન ય દેિાળે જેને ચકાવીને આગની નલગત બયલી.  

 Apply Now ય Click કયલાથી Application Form દેિાળે. Application Form ભાાં વોપ્રથભ ભાગલાભાાં આલેર તભાભ 

ભાદશતી બયલાની યશળેે. 

 Application Form   ભાાં * નનળાની લાી ભાદશતી પયજીમાત બયલાની યશળેે 

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
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 અયજીપભષ ઉભેદલાયે ચકવાઇ લૂષકબયલાનુાં યશળેે.ઉભેદલાયનુાં નાભ ,અટક ,જન્ભતાયીિ ,જાનત,યીક્ષાના નલમ કે અન્મ 

કઇણ ફાફતે ાછથી યાજમ યીક્ષા ફડષ તયપથી કઇણ સધુાય કયી આલાભાાં આલળે નશી,જેની િાવ નોંધ 

રેલી. 

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાય  Data Save  થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number Generate  થળે. જે 

ઉભેદલાયે વાચલીને યાિલાન યશળેે. 

 શલે ેજના ઉયના બાગભાાં Upload  photo- Signature ય  Click કય. અશીં તભાય Application Number Type કય 

અને તભાયી Birth Date Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. અશીં Photo અને Signature upload  કયલાના છે. 

 Photo અને Signature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo અને Signature JPG format ભાાં (10 Kb) વાઇઝથી 

લધાયે નશીં તે યીતે Computer ભાાં શલા જઇએ. Browse Button ય Click કય. શલે Choose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે 

પાઇરભાાં JPG format  ભાાં તભાય Photo store થમેર છે તે પાઇરને Select કય. અને Open Button  ને Click કય. શલે 

Browse  

Button ની ફાજુભાાં upload Button ય Click કય, શલે ફાજુભાાં તભાય Photo દેિાળે. શલે આજ યીતે Signature ણ 

upload કયલાની યશળેે. 

 શલે Confirm Applicationય  Click કય.અશીં તભાય Application Number Type કય અને તભાયી Birth Date Type 

કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. જ અદશ અયજીભાાં સધુાય કયલાન જણામ ત Edit Application  ઉય Click 

કયીને સધુાય કયી રેલ. 

 એકલાય અયજી Confirm કમાષ શરેાાં કઇ ણ પ્રકાયન સધુાય અયજીભાાં કયી ળકાળે. યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા 

ફાદ અયજીભાાં કઇણ જાતન સધુાય કયી ળકાળે નશી. 

 જ અયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm ય Click કયવુાં.Confirm ય Click કયલાથી ઉભેદલાયની અયજીન 

Online  સ્લીકાય થળે તથા તે ફાદ જ ભાન્મ ગણાળે. 

 અયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ ઉભેદલાય ન Confirmation Number Generate  થળે. જે ઉભેદલાયે વાચલીને યાિલાન 

યશળેે 

 શલે Print Application & Fee Challan ય Click કયવુાં. અશીં તભાય Confirmation Number Type કય અને તભાયી 

Birth Date Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. 

 આથી તભાયી અયજીત્રકની તથા પી ચરણની સ્રીની  નપ્રન્ટ કાઢી  રેલી. ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગજુયાતની 

કઇણ કમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવભાાં તા:૦૪/૦૧/૨૦૧૯ થી ૧૧/૦૧/૨૦૧૯ સધુીભાાં પી યકડ થી જભા 

કયાલલાની યશળેે. 

 શલે અયજીત્રક્ની  નપ્રન્ટ ય યીક્ષાથી એ બયેરી તભાભ નલગત િયેિય વાચી છે. તેની િાતયી કયી યીક્ષાથીની વશી 

રેલી તથા  પ્રભાણણત કમાષ ફદર  વાંસ્થાના પ્રાચામષશ્રી/આચામષશ્રીએ વશી નવક્કા કયલાના યશળેે.  


