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યાજ્મ યીક્ષા ફડડ,ગજુયાત  વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય 
ક્રભાાંક:યાફ/D.El.Ed./૨૦૧૬-૧૭/ ૩૨૫૩-૩૪૭૪        તા:૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 

“ડી.એર.એડ.પ્રથભ લડ ાને દ્વિતીમ લડ (જૂના તથા નલા ાભ્માવક્રભ) યીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭” 
 

જાશયેનામ ું :                     
ચાલ ુ ળૈક્ષણણક લડ ૨૦૧૬-૧૭ભાાં ડી.એર.એડ.પ્રથભ ાને દ્વિતીમ લડભાાં નનમનભત ાભ્માવ કયતાાં નલદ્યાથીઓ 

ભાટેની યીક્ષા મજલાની થામ, જે ાનવુાય પ્રથભ તફક્કાની ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષા પેબ્રાુઅયી-૨૦૧૭ ભાાં ાને ફીજા 
તફક્કાની ફાહ્ય રેણિત યીક્ષા એનપ્રર-૨૦૧૭ભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગાાંધીનગય િાયા મજલાભાાં ાઅલળે. 

 ડી.એર.એડ. પ્રથભ લષ જૂના અભ્માવક્રભના તભાભ વલદ્યાથીઓ ભાટે યીક્ષાભાું ઉસ્થથત થલા ભાટેની   આ 
છેલ્રી તક છે. જેથી આલા ઉભેદલાયોને આ અંગેની જાણ કયલાની જલાફદાયી વુંફુંવધત વુંથથાની યશળેે. 

D.El.Ed.નો નલો અભ્માવક્રભ લષ 2015થી અભરભાું આલેર છે. NCTE નોર્મવષ મ જફ આ અભ્માવક્રભભાું પ્રલેળ 
ભેલનાય ઉભેદલાયે પ્રલેળ ભેવ્મા તાયીખથી ત્રણ લષભાું આ અભ્માવક્રભ/યીક્ષા પણૂષ કયલાની યશ ેછે. જે અન વાય લષ 
૨૦૧૫ભાું D.El.Ed. પ્રથભ લષભાું પ્રલેળ ભેલેર વલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ રીધા તાયીખથી ત્રણ લષ સ ધીભાું ડી.એર.એડ. 
દ્વિતીમ લષની યીક્ષા ાવ કયી રેલાની યશ ે છે. જેથી વુંફુંવધત વુંથથાઓએ આ અંગેની જાણ વુંથથાના તભાભ 
તારીભાથીઓને કયલાની યશ ેછે. 

ાઅ યીક્ષા ભાટેના ાઅલેદનત્ર   www.sebexam.org   લેફવાાઆટ ય તા:૦૪/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના ૧૨.૦૦ 
કરાક) થી તા:૧૩/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના ૧૫.૦૦ કરાક સ ધી) ઓનરાાઆન બયલાના યશળેે. વભગ્ર યીક્ષાન  નલગતલાય 
કામડક્રભ નીચે મજુફ છે. 
ક્રભ વલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીિ  ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
૨ જાશયેનામુાં email િાયા DIET ન ેશોંચડલાનીતાયીિ ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
3 DIET િાયા જાશયેનામુાં વાંફનધત વાંસ્થાઓ ન ેemail થી  શોંચડલાની તાયીિ ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
૪ લફેવાાઆટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં ાઅલદેનત્ર ઓનરાાઆન બયલાન વભમગા  ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ થી 

૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 
૫ યીક્ષા ભાટેની પી સ્ટ ઓપીવ િાત ેબયલાન વભમગા ૦૪/૦૧/૧૭ થી ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ 

ફયના ૧૪:૦૦ કરાક સધુી 
૬ વાંસ્થા િાયા બયામેરા ાઅલદેનત્રની યેૂયૂી ચકાવણી કયી વાંસ્થાના ાઅચામડ િાયા જ  

ઓનરાાઆન સધુાય કયલાન  વભમગા 
૧૮/૦૧/૧૭ થી ૨૦/૦૧/૧૭ 

૭ વાંસ્થા િાયા બયામેરા ાઅલદેનત્ર વાંફનધત DIETભાાં જભા કયાલલાની અંનતભ તાયીિ ૨૩/૦૧/૨૦૧૭ 
૮ વાંસ્થાઓભાાંથી ાઅલરેા ાઅલદેનત્રની શાડડકી ાન ેવફ્ટકી DIET િાયા 

યા..ફડડભાાં જભા કયાલલાની તાયીિ  
૨૭/૦૧/૧૭ ાને 
૨૮/૦૧/૨૦૧૭ 

૯ DIET િાયા યાજમ યીક્ષા ફડડ ાવથેી વીટનાંફય ાન ેમલૂમાાંકન ત્રક રલેાની તાયીિ  ૦૮/૦૨/૨૦૧૭ 
૧૦ વાંસ્થાઓ િાયા DIET ાવથેી વીટનાંફય ાન ેમલૂમાાંકન  ત્રક ભેલી રલેાની તાયીિ ૧૦/૦૨/૨૦૧૭ 
૧૧ કરજે કક્ષાએ રલેાતી તભાભ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષાન વભમગા  ૧૩/૦૨/૧૭ થી ૨૦/૦૨/૧૭ 
૧૨ ફાહ્ય યીક્ષક િાયા પ્રામણગક યીક્ષા ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ લડની ટી.એર.એભ, 

સ્લાસ્્મ ાન ેળા, નળ.,કરાનળક્ષણ ણચત્ર, વાંગીત લાનિકાઠ, કમ્પ્યટુય યીક્ષાના 
ગણુત્રક વીરફાંધ કલવડ DIETભાાં જભા કયાલલાની અંનતભ તાયીિ  

વાંસ્થાની પ્રામણગક યીક્ષા ણૂડ 
થમાથી છીના દદલવ ેાન ેછેલર ે 
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૬ સધુીભાાં  

૧૩ વાંસ્થા િાયા રલેાતી તભાભ આંતદયક યીક્ષાના ગણુત્રક વીરફાંધ કલવડભાાં વાંસ્થાએ 
વાંફાંનધત DIETભાાં જભા કયાલલાની અંનતભ તાયીિ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૪ ફાહ્ય યીક્ષા/ આંતદયક યીક્ષાના વીરફાંધ કલવડભાાં ાઅલેરા ગણુત્રકની વાંફાંનધત 
DIET િાયા ઓનરાાઆન એન્ટ્રી કયલાન વભમગા 

૨૦/૦૩/૧૭ થી ૨૨/૦૩/૧૭ 

૧૫ વાંસ્થાઓએ યીક્ષાથીઓની શર ટીકીટ ઓનરાાઆન ડાાઈનરડ કયલાની તાયીિ 0૧/૦૪/૨૦૧૭ થી ળરૂ 
૧૬ રણેિત યીક્ષાન વભમગા ૧૦/૦૪/૨૦૧૭ થી ૨૦/૦૪/૨૦૧૭ 
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 ઉભેદલાયની રામકાત : 
(૧) જે નલદ્યાથીએ એનપ્રર-૧૬ કે ાગાાઈના ળૈક્ષણણક લડભાાં ભાન્ટ્મ ળાાભાાંથી ધયણ-૧૨ની યીક્ષા ાવ કયી  શમ 
(૨) પ્રાથનભક નળક્ષણ નનમાભકની કચેયી િાયા કેન્દ્ન્ટ્િમકૃત પ્રલેળ પ્રદક્રમાથી NCTE ભાન્ટ્મતા પ્રા્ત ડી.એર.એડ. 

વાંસ્થાભાાં પ્રલેળ ભેલેર શમ   
(૩) જે વાંસ્થાભાાં ાભ્માવ કયતા શમ તે વાંસ્થા િાયા નલદ્યાનથિની યજીસ્રેળન પી વાંફ ાંનધત વાંસ્થા િાયા યાજમ યીક્ષા ફડડ 

િાતે જભા કયાલેર શમ, 
(૪) NCTEનાાં નમ્પવડ ાને GCERT ના ત્ર ાન્ટ્લમે ઓછાભાાં ઓછા ૨૦૦ ળૈક્ષણણક કામડ દદલવની શાજય યશી 

ાભ્માવક્રભ ણૂડ કયેર શલ જાઆએ. જ કાઆ તારીભાથીની શાજયી ૨૦૦ કામડદદલવ કયતા ઓછા શલા છતાાં 
વાંસ્થા પભડ બયળે ત તેલી વાંસ્થા વાભે કામદેવયની કામડલાશી કયલાભાાં ાઅલળે.  

(૫) પ્રાથનભક ાધ્માન ભાંદદય નાની દભણના પ્રલેળ ાઅેર તારીભાથીઓની માદી ાઈય કેન્ટ્િ વયકાયના નળક્ષણ 
નલબાગના પ્રનત શસ્તાક્ષય કયાલલા પયજીમાત છે.ાને ાઅલેદનત્ર વાથે ાઅ માદી પયજીમાત યજૂ કયલાની યશળેે. 

(૬) સ્લનનબડય ડી.એર.એડ. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ્ટ ક્લટાભાાં પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની નનભામકશ્રી, પ્રાથનભક 
નળક્ષણ નનમાભકશ્રીની કચેયી િાયા ભાંજૂય થમેર માદી પયજીમાત ભકરલાની યશળેે. 

 યીક્ષાન ું ભાધ્ મભ : 
 યીક્ષાનુાં ભાધ્ મભ ગજુયાતી, દશન્ટ્દી, અંગે્રજી, નવિંધી, ાઈરૂ્ડ  તેભજ ભયાઠી યશળેે.  

 યીક્ષાનાું પ્રશ્નત્રો : 
 તભાભ પ્રશ્નત્ર લણડનાત્ભક સ્લરૂના યશળેે. 

 તભાભ પ્રશ્નત્રના ાઈત્તય ાઈત્તયલશીભાાં જ ાઅલાના યશળેે.  

 ફહનુલકલ  પ્રકાયના પ્રશ્નત્ર (OMR) િાયા યીક્ષા રેલાભાાં ાઅલળે નદશ. 

 યીક્ષા પી : 
 યાજમ યીક્ષા ફડડ િાયા નકકી થમેર યીક્ષા પી નીચેના કઠા મજુફ યશળેે.  
 

ક્રભ નલગત પી રૂનમા 
૧ ઓન રાાઆન ાઅલેદનત્ર પી ૨૫/- 
૨ નનમનભત તારીભાથીઓની યીક્ષા પી  ૨૫૦/- 
૩ ગણુત્રક  પી  ૫૦/- 
૪ પ્રભાણત્ર પી (ભાત્ર ડી.એર.એડ ફીજા લડ ભાટે ) ૫૦/- 
૫ ભાાઆગે્રળન વટીપીકેટ પી (ભાત્ર ડી.એર.એડ ફીજા લડ ભાટે ) ૫૦/- 
૬ નુયાલનતિત (યીીટય) ાઈભેદલાય ભાટે એક નલમના ૫૦/- 
૭ યીચેકીંગ પી એક નલમના ૧૦૦/- 
૮ ગણુત્રક, પ્રભાણત્ર, ભાાઆગે્રળન વટી, ૈકી કાઆણ પ્રભાણત્રભાાં એક સધુાયાદીઠ ૧૦૦/- 
૯ સ્ટ ઓપીવ િાતેન વનલિવ ચાર્જ  ૧૨/- 
૧૦ ાઈય મજુફ-ડી.એર.એડ.પ્રથભ લડ નનમનભત નલદ્યાથીઓ ભાટે ૩૨૫+૧૨/  ૩૩૭/- 
૧૧ ાઈય મજુફ-ડી.એર.એડ. દ્વિતીમ લડ નનમનભત નલદ્યાથીઓ ભાટે ૪૨૫+૧૨ ૪૩૭/- 

 

 પી બયલાની યીત:  
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ાઈભેદલાયે ાયજી Confirm થમા ફાદ ચરણ સ્રી નપ્રન્ટ્ટ કયી, ાઅ ચરણ ભાયપત 

નજીકની કમ્પ્યટુયાાઆઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની કાઆણ ળાિાભાાં પી યકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. ચરણની 
ત્રણેમ નકર ય બાયતીમ સ્ટ ઓદપવ નવક્ક ાને તાયીિ રગાલી ાઅળે. જેભાાંથી ફે નકર વાંસ્થાને સ્ટ ઓદપવ 
િાયા યત ાઅલાભાાં ાઅલળે. ાઅ ફે નકરભાાંથી એક નકર વાંસ્થાએ વાંસ્થા િાતે ાને ફીજી નકર SEB કચેયીને 
પાાઆર નાંફય-૩ (ત્રણ) ભાાં ફીડલાની યશળેે. 
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 વુંથથાએ યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો  વલગતો:- 
(A) પાઇર નુંફયઃ ૧ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ  

1. નીચેના પભેટભાાં વાંસ્થાન પલડડીંગ રેટય. 

ક્રભ યીક્ષા ભાધ્મભ 

બાઇઓ ફશનેો 

ક ર 

S
C

 

S
T

 

O
B

C
 

G
E

N
 

ક  ર
 

S
C

 

S
T

 

O
B

C
 

G
E

N
 

ક  ર
 

૧ D.El.Ed.-1 ન્ટ્ય ુકડ નનમનભત              

૨ D.El.Ed.-1 ન્ટ્ય ુકડ નુયાલતીત (યીીટય)              

૩ D.El.Ed.-1 ઓલડ કડ નુયાલતીત (યીીટય)             

૪ D.El.Ed.-2 ન્ટ્ય ુકડ નનમનભત              

૫ D.El.Ed.-2 ઓલડ કડ નુયાલતીત (યીીટય)             

કરૂ વુંખ્મા            

 

2. વુંથથાએ ફોડષભાું RTGS/D.D. ટ્રાન્ઝઝકળનથી જભા કયાલેર પી વલગતો નીચેના પોભેટભાું દળાષલાલી:-   
પી ફેંક નુાં નાભ ળાિા તાયીિ રાન્ન્ટ્ઝકળન નાંફય પીની યકભ કરેજ કડ 

યજીસ્રેળન પી       
વાંરગ્નતા પી       

3. નીચે દળાષલેર વલગત અન વાય વલદ્યાથીઓની અરગ-અરગ માદી (શાડષકોી તથા વોફ્ટકોી) 
આ માદી અટક + વલદ્યાથીન ું નાભ + વલદ્યાથીના વતાન ું નાભ આલ્પાફેટીકર ઓડષયભાું તૈમાય કયલી.  
 D.El.Ed.-1 ન્ટ્ય ુકડ નનમનભત નલદ્યાથીઓની માદી 
 D.El.Ed.-1 ન્ટ્ય ુકડ નુયાલતીત (યીીટય) નલદ્યાથીઓની માદી 
 D.El.Ed.-1 ઓલડ કડ નુયાલતીત (યીીટય) નલદ્યાથીઓની માદી 
 D.El.Ed.-2 ન્ટ્ય ુકડ નનમનભત નલદ્યાથીઓની માદી 
 D.El.Ed.-2 ઓલડ કડ નુયાલતીત (યીીટય) નલદ્યાથીઓની માદી 

ાઈયક્ત તભાભ નલદ્યાથીઓની વફ્ટ કી (C.D.) તથા શાડડકી મકુલી. 
(B) પાઇર નુંફયઃ ૨ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ  

પાાઆર નાં.૧ ભાાં દળાડલેર ારગ-ારગ માદી મજુફના નલદ્યાથીઓના અવર આલેદનત્રો (ાઅચામડશ્રીના વશી-નવક્કા 
કયેર ઓનરાાઆન બયેરા અવર આલેદનત્રો) ને ાઈયક્ત ક્રભ ાનવુાય નીચે દળાડલેર પયભેટ ાનવુાય વેયેટય 
(ારગ કાગ રેફરીંગ વાથે) દળાડલી પાાઆર કયલા.  
ક્રભ વલગત  
૧ કરજે કડ  
૨ કરજેનુાં નાભ  
૩ કરજેનુાં વયનામુાં  
૪ કરજે જજલર  
૫ વાંફનધત ડામટ  
૬ કરજે ાઅચામડશ્રી  નાભ  

વાંસ્થા ટેરી / ભફા.નાં. વાંસ્થા ટેરી.                      ભફા.નાં. 
૭ ાઅલદેનત્રની વાંખ્મા  
૮ ડી.એર.એડ. લડ  
૯ નનમનભત કે નુયાલનતિત  
૧૦ ભાધ્મભ  
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(C)   પાઇર નુંફયઃ ૩ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ 
(1) વાંસ્થાના ાઅચામડશ્રીના વશી-નવક્કા કયેર ઓનરાાઆન બયેરા ાઅલેદનત્રની ઝેયક્ષ નકર 

(2) ધયણ-૧૨ ની ભાકડળીટની નકર  

(3) ડી.એર.એડ-પ્રથભ લડના (તભાભ પ્રમત્નની) ભાકડળીટની નકર (દ્વિતીમ લડના તભાભ ાઈભેદલાય ભાટે) 

(4) ડી.એર.એડ-દ્વિતીમ લડના (તભાભ પ્રમત્નની) ભાકડળીટની નકર (દ્વિતીમ લડ-નુયાલતીત ાઈભેદલાય ભાટે) 

(5) પી બમાડના SEB ચરણની નકર 

(6) પ્રા.નળ.નન.ની કચેયી િાયા ડી.એર.એડ-પ્રથભ લડભાાં ાઅલાભાાં ાઅલેર લેળત્રની નકર  

(7) સ્લનનબડય ડી.એર.એડ. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ્ટ ક્લટાના પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની નનભામકશ્રી, પ્રાથનભક 
નળક્ષણ નનમાભકશ્રીની કચેયી િાયા ભાંજૂય થમેર માદી 
(નલદ્યાથીઓની માદી ાનવુાય ાઈયક્ત ૧ થી ૭ ક્રભભાાં ગઠલી સ્ટે્રય ીનથી સ્ટીચ કયી પાાઆર કયલા) 

 

 વુંથથાના આચામષશ્રીએ કયલાની કામષલાશી:  
 ાઅ જાશયેનાભાની જાણ વાંસ્થાના નનમનભત તથા યીીટય નલદ્યાથીઓને કયલી. 

 વાંસ્થાના  નનમનભત/નુયાલનતિત નલદ્યાથીઓને યીક્ષાના ાઅલેદનત્ર ઓનરાાઆન બયાલીને જરૂયી ચકાવણી કયી 

વશી-નવક્કા વાથે પ્રભાણણત કયલાની  વાંણૂડ જલાફદાયી જે તે વાંસ્થાના ાઅચામડશ્રીની યશળેે 

 નલદ્યાથીઓએ ઓનરાાઆન બયેરા ાઅલેદનત્રની વાથે ચરણની નપ્રન્ટ્ટ કાઢી તેભાાં દળાડલેર પીની યકભ  
કમ્પ્યટુયાાઆઝ્ડ સ્ટ ઓપીવ િાતે તાયીિ ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના ૧૨.૦૦) થી ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના 

૧૪.૦૦ કરાક સ ધી) વભમગાા દયમ્પમાન બયલાની યશળેે. ાઅ નકર ાઅલેદનત્ર વાથે ફીડલાની યશળેે. 

 નલદ્યાથીઓ/ કરેજ એ ઓનરાાઆન બયેરા ાઅલેદનત્રભાાં કાઆણ પ્રકાયની ભરૂ શમ ત યેૂયૂી ચકાવણી 
કયી વાંસ્થાના ાઅચામડ િાયા જ તા.૧૮/૦૧/૧૭ થી ૨૦/૦૧/૧૭ ના વભમગાા દયમ્પમાન ઓનરાાઆન સધુાય 

કયલાની વાંણૂડ જલાફદાયી જે તે વાંસ્થાના ાઅચામડની યશળેે.  

 ઓનરાાઆન સધુાય કયલા ભાટે વાંસ્થાને ાતે્રથી યઝુય ાઅાઆ.ડી. ાને ાવલડડ ાઅલાભાાં ાઅલળે. જે ાઅધાયે 

ઓનરાાઆન બયેરા ાઅલેદનત્ર બયતી લિતે નલદ્યાથીને પાલેર CONFIRMATION નાંફય તથા નલદ્યાથીની 

જન્ટ્ભ તાયીિ નાિીને સધુાય કયલ. 

 ાઅચામડશ્રીએ તાના જ નુયાલનતિત નલદ્યાથીના મકુ્ક્તના નલમની યેૂયૂી ચકાવણી કયી ાઅલેદનત્ર  
બયાલલા તથા ાઅલા ાઈભેદલાયના તભાભ પ્રમત્નની ભાકડળીટની નકર ભકરલાની યશળેે. 

 વાંસ્થાએ વાંસ્થા ાને નલદ્યાથીના યજૂ કયલાના જરૂયી ાઅધાય/પ્રભાણત્રની તભાભ નલગતની ચકાવણી કયીને 
મગ્મ યીતે પાાઆરીંગ કયી તા-૨૩/૦૧/૨૦૧૭ સધુીભાાં વ ાંફનધત ડામેટભાાં જભા કયાલલાના યશળેે. 

  ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ લડ ની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ ાન ેળાયીદયક નળક્ષણ, કરા નળક્ષણ ણચત્રકાભ, કરા નળક્ષણ વાંગીત 

લાનિક ાઠ,  કમ્પ્યટુય યીક્ષા, ફાહ્ય યીક્ષા ભાટે યીક્ષાથીઓને વભમવય શાજય યાિલા. 

 DIET િાયા પાલલાભાાં ાઅલરે વીટ નાંફય ભેલી રલેા, તથા વાંસ્થાના ાઅચામડશ્રી િાયા મલૂમાાંકન ત્રક ય વીટ નાંફય 

વાથ ેજરૂયી નલગત બયીન ેવાંસ્થાના યીક્ષાથીઓના મલૂમાાંકન ત્રક ય ાઅચામડશ્રી િાયા ગણુાાંકન શરેા વાંસ્થાન નવક્ક 

રગાલીન ેવશી કયી ભફાાઆર નાંફય રિલાન યશળે.ે 
 વુંથથાના આચામષશ્રી િાયા (ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ લષની ટી.એર.એભ, થલાથ્મ અને ળાયીરયક વળક્ષણ,  કરા વળક્ષણ 

ચચત્રકાભ, કરા વળક્ષણ વુંગીત લાવિક ાઠ, કર્મ્ય ટય) યીક્ષા ૈકી જે તે યીક્ષાના ગેયશાજય યશરે યીક્ષાથીની રાર ળાશી 

નોંધ આંતરયક યીક્ષક્શ્શ્રી અને ફાહ્યયીક્ષક્શ્શ્રી ના તેભજ એંકઝદયી અને મ ખ્મ મલૂ્માુંકનત્રક ય  રખેરા વી ટ નુંફય વાભે 

“ABSENT” અને નીચે દળાષલેરા ખાના ભાું ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના વીટ નુંફયની નોધ રાર ળાશીથી વુંથથાના આચામષશ્રી 

િાયા ગ ણાુંકન શરેા કયલાની યશેળે. 

 વુંથથાના આચામષશ્રી િાયા ગેયશાજય  યશરેા યીક્ષાથીઓના ફેઠક નુંફય, તથા કોઇણ યીક્ષાથી ગેયશાજય યશરે ન શોમ તો  
NIL ABSENT ની નોંધ વનમત નમનૂાના ફે ત્રકભાું કયી એક કોી વુંફવધત DIET ભાું રૂફરૂભાું ભોડાભાું ભોડા 
તા.૨૨/૦૩/૨૦૧૭ના યોજ તથા ફીજી કોી R.P.AD. થી અતે્રની કચેયી ને તા. ૨૫/૦૩/૨૦૧૭  સ ધીભાું ભોકરાલલાની યશળેે.  
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 જજલ્રા વળક્ષણ તારીભ બલન િાયા કયલાની કામષલાશી:  
 જજલરા નળક્ષણ તારીભ બલન તાના તાફાભાાં ાઅલતી તભાભ ડી.એર.એડ.વાંસ્થાઓને જાશયેનામુાં email િાયા 

ભકરાલવુાં . 

 ડી.એર.એડ. વાંસ્થાઓભાાંથી ાઅલેર ાઅલેદનત્ર, જરૂયીાઅધાય તથા Times New Roman font ભાું  Excelsheet 

ભાુંતૈમાય કયેર (વી.ડી.) ય કોરેજ ન ું નાભ/ કોરેજ કોડ /આચામષશ્રીન ું  નાભ દળાષવ્મા ની  ચકાવણી કયી યા..ફડડ 

ભાાં જભા કયાલલા.  

 જે કરેજ ફાંધ થાઇ ગમેર શમ તે કરેજના નાાવ તારીભાથીઓના ાઅલેદનત્ર વાંફનધત ડામટ (જીલરા નળક્ષણ 

તારીભ બલન) િાયા બયલાના યશળેે.તથા તે ાઈભેદલાય ાવેથી કરેજ ફાંધ થાઇ ગમેર છે. તેવુાં એદપડેનલટ રેવુાં. 

જેની ાવર કી ડામટ ાવે યાિલી, ાને નકર ાઅલેદનત્ર વાથે ફીડલી.    

 યાજમ યીક્ષા ફડડ ાવેથી ડી.એર.એડ.ના યીક્ષાથીઓને પાલલાભાાં ાઅલેર વીટ નાંફય ાને મલૂમાાંકન ત્રક 

ભેલીને વાંસ્થઓને ભકરાલલા તેભજ તાના તાફાભાાં ાઅલતી તભાભ વાંસ્થાઓની (ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ 

લડની ટી.એર.એભ., સ્લાસ્્મ ાને ળાયીદયક નળક્ષણ, કરાનળક્ષણ ણચત્રકાભ, કરાનળક્ષણ વાંગીત, લાનિક ાઠ,  કમ્પ્યટુય 

નલમની) ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષાનુાં ાઅમજન, યીક્ષા કામડક્રભ, યીક્ષકની નનભણકૂ લગેયેનુાં વ ાંચારન કયવુાં. 

 (ડી.એર.એડ પ્રથભ/દ્વિતીમ લડ ની ટી.એર.એભ, સ્લાસ્્મ ાને ળાયીદયક નળક્ષણ, કરા નળક્ષણ ણચત્રકાભ, કરાનળક્ષણ 

વાંગીત લાનિક ાઠ, કમ્પ્યટુય યીક્ષા) ભાાં ફાહ્યયીક્ષક તયીકે ડામેટ/વયકાયી/ગ્રાન્ટ્ટેડ ડી.એર.એડ કરેજના મગ્મ 

રામકાત ધયાલતા ાધ્માકની ફાહ્ય યીક્ષક તયીકે નનભણ ૂાંક કયલી. જ્માયે આંતદયક યીક્ષક તયીકે જે તે કરેજના 

નવનનમય તેભજ વાંફનધત નલમના ાધ્માકની નનભણ ૂાંક કયલી. 

 વદય યીક્ષાના નનમત મલૂમાકન ત્રકનુાં એકત્રીકયણ કયી ફડડની સચૂના મજુફ ગણુની ઓન રાાઆન એન્ટ્રી 
કયલાની થળે 

 ફાહ્ય યીક્ષાના ગણુની ઓન રાાઆન એન્ટ્રી કયલા યા..ફડડ િાયા ાઅલાભાાં ાઅલેર રગીન ય યઝુય નેભ ાને 
ાવલડડ િાયા એન્ટ્રી કયલાની થળે. 

 જજલરા નળક્ષણ તારીભ બલન િાયા વાંસ્થાઓભાાંથી ાઅલેરા તભાભ ાઅલેદનત્રની વફ્ટકી (વી.ડી.) તથા . 
શાડડકી તા:૨૭/૦૧/૧૭ થી ૨૮/૦૧/૨૦૧૭ સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, વેકટય-૨૧ ગાાંધીનગય િાતે જભા 
કયાલલાના યશળેે. 

 યીક્ષકના ભશનેતાણાની પાાઆર યાજ્મ યીક્ષા ફડડ િાતે ભકરી ાઅલાની યશળેે. 
 ાવીંગ  ગ ણ : તભાભ નલદ્યાથીઓ ભાટે દયેક નલમભાાં ાવીંગ  ગણુ ૫૦% તથા ૫૦% કયતાાં લધાયાના ટકા દીઠ  

        એક ગણુ યાંત ુાં  લધભુાાં લધ ુ૧૫ ગણુ ાને લધભુાાં લધ ુફે નલમભાાં જ ાઅ કૃાગણુન રાબ ભી ળકળે.  
 ગેયયીવત કેવ : ગેયયીનત કેવલાા તારીભાથીઓએ તેભની વજા ણૂડ શમ ત વજાના હુકભની નકર ાઅલેદનત્ર  

         વાથે જડલી. 
 અંધ–અુંગ યીક્ષાથીઓ ફાફત : અંધ–ાાંગ યીક્ષાથીઓની ફેઠક વ્મલસ્થા બોંમતીમે કયલાની યશળેે તથા  

          ાઅલા યીક્ષાથીઓને ૨૦ નભનનટ લધ ુવભમ ાઅલાન યશળેે. 

 રરશમા (Writer) : 
 રદશમાની ભાંજૂયી નલદ્યાથી ાને ાઅચામડશ્રીએ વાંફનધત જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રી ાવેથી ભેલલાની યશળેે. ાઅ 

ભાટે નવલીર વર્જનનુાં પ્રભાણત્ર રાલલાનુાં યશળેે. ધ.૧૧ થી લધ ુરામકાત ધયાલતા નલદ્યાથીને રદશમા તયીકે 
યાિી ળકાળે નશીં. 

 ાક્સ્ભાતના વાંજગભાાં તાત્કાણરક રશીમાની ાઅલશ્મકતા ાઈબી થામ ત ણ વાંફનધત જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રી 
એ રદશમાની ભાંજૂયી ાઅલી. 

 રદશમાની ભાંજૂયી જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રી એ ાઅી તેની નકર યાજમ યીક્ષા ફડડને ભકરાલલાની યશળેે. 
 રદશમા વાથે યીક્ષા ાઅનાય યીક્ષાથીઓને ૨૦ નભનનટ લધ ુવભમ ાઅલાન યશળેે. 
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 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 
 ાઅ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ િાયા ઓનરાાઆન જ ાયજી સ્લીકાયલાભાાં ાઅલળે. ાઈભદેલાય તા.૦૪/૧/૨૦૧૭ 
(ફયના ૧૨.૦૦) થી તા.૧૩/૧/૨૦૧૭ (યાત્ર ે  ૨૪.૦૦ કરાક ) દયમ્પમાન www.sebexam.org ય ાયજીત્રક બયી ળકાળ.ે 
ાઈભદેલાયે ાયજી કયલા ભાટે નીચ ેમજુફના સ્ટે્વ ાનવુયલાના યશળેે. ાયજીત્રક Confirm કમાડ છી જ ાયજી ભાન્ટ્મ ગણાળ.ે 
 

 વભગ્ર પભડ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશેળ.ે 

 વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 

 'Apply online' ાઈયClick કયવુાં. 

 “D.El.Ed-I, D.El.Ed–II તથા DPSE(PRE PTC) યીક્ષા-૧૭” વાભ ેApply Online ય Click કયવુાં. 

 ત્માયફાદ જે યીક્ષાનુાં ાઅલદેનત્ર બયલાનુાં શમ (D.El.Ed-I, D.El.Ed–II તથા DPSE(PRE PTC)) તનેા ય Apply Now ય 

Click  કયવુાં  

 Apply Now ય Click કયલાથી Application Form  દેિાળ.ે Application Form ભાાં વો પ્રથભ ભાગલાભાાં ાઅલરે તભાભ ભાદશતી 

બયલાની યશળે.ે 

 Application Form ભાાં * નનળાની લાી ભાદશતી પયજીમાત બયલાની યશળે.ે 

 ાયજી પભડ ાઈભદેલાયે ચકવાાઆ લૂડક બયલાનુાં યશળે.ે ાઈભદેલાયના નાભ, જન્ટ્ભ તાયીિ, જાનત, યીક્ષાના નલમ કે ાન્ટ્મ કાઆણ 

ફાફત ેાછથી યાજ્મ યીક્ષા ફડડ તયપથી કાઆણ સધુાય કયી ાઅલાભાાં ાઅલળ ેનશી, જેની િાવ નોંધ રલેી. 

 REPEATER (નુયાલનતિત) નલદ્યાથીના મકુ્ક્તના નલમની યેૂયૂી ચકાવણી કયી જે નલમની યીક્ષા ાઅલાની શમ તે નલમ 

ાઅગ દળાડલરે ફક્વ ય Click કયલાનુાં યશળે.ે 

 શલ ેSave ય Click કયલાથી તભાય Data Save થળ.ે ાશીં ાઈભદેલાયન Application Number Generate થળ.ે જે ાઈભદેલાયે 

વાચલીન ેયાિલાન યશળે.ે 

 શલ ેજેના ાઈયના બાગભાાં Upload photo-Signature ય Click કય. ાશીં તભાય Application Number Type કય ાન ેતભાયી 

Birth Date Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. ાશીં Photo ાન ેSignature upload કયલાના છે. 

 Photo ાન ેSignature upload કયલા વો પ્રથભ તભાય Photo ાન ેSignature JPG format ભાાં (10 Kb) વાાઆઝથી લધાયે નશીં તે 

યીત ેComputer ભાાં શલા જાઆએ. Browse Button ય Click કય. શલ ેChoose File ના સ્ક્રીનભાાંથી જે પાાઆરભાાં JPG format  ભાાં 

તભાય Photo store થમરે છે ત ેપાાઆરન ેSelect કય. ાન ેOpen Button ન ેClick કય. શલ ેBrowse Button ની ફાજુભાાં upload 

Button ય Click કય, શલ ેફાજુભાાં તભાય Photo દેિાળ.ે શલ ેાઅજ યીત ેSignature ણ upload કયલાની યશળે.ે 

 શલ ેConfirm Application ય Click કય. ાશીં તભાય Application Number Type કય ાન ેતભાયી Birth Date Type કય. 

ત્માયફાદ Submit ય Click કય. જ ાદશ ાયજીભાાં સધુાય કયલાન જણામ ત Edit Application  ાઈય Click કયીન ેસધુાય કયી 

રલે. 

 એક્લાય ાયજી Confirm કમાડ શરેાાં કાઆ ણ પ્રકાયન સધુાય ાયજીભાાં કયી ળકાળ.ે યાંત ુાયજી Confirm થાઆ ગમા ફાદ 

ાયજીભાાં કાઆણ જાતન સધુાય કયી ળકાળ ેનશી. 

 જ ાયજી સધુાયલાની જરૂય ન જણામ ત જ Confirm ય Click કયવુાં. Confirm ય Click કયલાથી ાઈભદેલાયની ાયજીન Online 

સ્લીકાય થળ ેતથા ત ેફાદ જ ભાન્ટ્મ ગણાળ.ે 

 ાયજી Confirm થાઆ ગમા ફાદ ાઈભદેલાયન Confirmation Number Generate થળ.ે જે ાઈભદેલાયે વાચલીન ેયાિલાન યશળેે 

 શલ ેPrint Application & Fee Challan ય Click કયવુાં. ાશીં તભાય Confirmation Number Type કય ાને તભાયી Birth Date 

Type કય. ત્માયફાદ Submit ય Click કય. 

 ાઅથી તભાયી ાયજીત્રકની તથા પી ચરણની સ્રીની નપ્રન્ટ્ટ કાઢી રલેી. ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગજુયાતની કાઆણ 

કમ્પ્યટુયાાઆઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની ળાિાભાાં તા.૦૪/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ ફયના ૧૫:૦૦ કરાક સધુીભાાં પી 

યકડથી જભા કયાલલાની યશળે.ે 

 શલ ેાયજીત્રક્ની નપ્રન્ટ્ટ ય યીક્ષાથીએ બયેરી તભાભ નલગત િયેિય વાચી છે. તનેી િાતયી કયી યીક્ષાથીની વશી રલેી તથા  

પ્રભાણણત કમાડ ફદર વાંસ્થાના પ્રાચામડશ્રી/ાઅચામડશ્રીએ વશી નવક્કા કયલાના યશળે.ે  

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
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 ડી.એર.એડ.પ્રથભ લષ     (નલો અભ્માવક્શ્ભ)       યીક્ષાઃ 

એવપ્રર -૧૭ 

ક્ર
ભ 

તાયીખ લાય વભમ 

પ્રશ્ન 

ત્ર 
નુંફય 

કોષ 
નુંફય 
/વલબાગ 

વલમ કોડ ગ ણ 

૧ ૧૦-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૧ 
૧(ા) ફાકન વલાાંગી નલકાવ ાન ેલૂડ પ્રાથનભક નળક્ષણ 

૭૦ 
૧(ફ) ાધ્મતેા ાન ેમલૂમાાંકન 

૨ ૧૧-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૨ 
૨(ા) કેલણી,વભાજ ાભ્માવક્રભ  ાન ેાધ્મતેા 

૭૦ 
૨(ફ) બાયતીમ નળક્ષણદળડન ાન ેપ્રલતડભાન બાયતીમ વભાજ 

૩ ૧૨-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૩ ૩ ાભ્માવક્રભ ાન ેલગડવ્મલશાય ૭૦ 

૪ ૧૩-૦૪-૧૭ ગરુુ ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૪ 
૪(ા) ગજુયાતીભાાં પ્રાનલણ્મ (વજ્જજ્તા) 

૭૦ 
૪(ફ) અંગે્રજીભાાં પ્રાનલણ્મ (વજ્જજ્તા) 

૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ળની ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૫ 
૫(ા) # ગજુયાતી (ધ.૧થી૫) 

૭૦ 
૫(ફ) માડલયણ ાભ્માવ  (ધ.૧થી૫) 

૬ ૧૭-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦થી૧૪:૦૦ ૬ ૬ ગણણત  (ધ.૧થી૫) ૭૦ 

૭ ૧૮-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦થી૧૩:૦૦ ૭ ૭ ભાદશતી ાન ેપ્રત્મામન તકનનકી િાયા ાધ્મમનનુાં વમદૃ્વિકયણ-૨ ૫૦ 

૮ ૧૯-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦થી૧૩:૦૦ ૮ ૮ ફાકનુાં ળાયીદયક ાન ેવાાંલણેગક સ્લાસ્્મ ાન ેનળક્ષણ-૨ ૫૦ 

૯ ૨૦-૦૪-૧૭ ગરુુ ૧૧:૦૦થી૧૩:૦૦ ૯ ૯ વર્જનાત્ભક નાટક,રણરત્કરાઓ,ક્રાફ્ટ ાન ેમલૂમાાંકન -૨ ૫૦ 
 

યીક્ષાના ભાધ્મભ મજુફ વલમ કોષન ું નાભ 

ક્રભ કોષ નુંફય યીક્ષા ભાધ્મભ વલમ કોષન  ું નાભ 

૧ ૫(ા) ગજયાતી ગજુયાતી(ધ.૧થી૫) 

૨ ૫(ા) ાઈરુ્ડ  ાઈરુ્ડ  (ધ.૧થી૫) 

૩ ૫(ા) ભયાઠી ભયાઠી (ધ.૧થી૫) 

૪ ૫(ા) દશન્ટ્દી દશન્ટ્દી (ધ.૧થી૫) 

૫ ૫(ા) અંગે્રજી ગજુયાતી(ધ.૧થી૫) 

૬ ૫(ા) નવિંધી નવિંધી (ધ.૧થી૫) 
કડ નાંફય ૪(ા) ગજુયાતીભાાં પ્રાનલણ્મ (વજ્જજતા) ાન ે ૪(ફ) અંગે્રજીભાાં પ્રાનલણ્મ (વજ્જજ્તા)ની યીક્ષા ફધાજ ભાધ્મભના 
યીક્ષાથીઓ ભાટે તા.૧૩/૦૪/૨૦૧૭ ના યજ પયજીમાત ાઅલાની યશળે.ે 

 

ડી.એર.એડ.પ્રથભલષ                       (જૂનો  અભ્માવક્શ્ભ)                       યીક્ષાાઃ એનપ્રર-૧૭ 

ક્રભ તાયીિ લાય વભમ 
નલમ 
કડ 

પ્રશ્નત્ર 
નાંફય 

નલમ કડ ગણુ 

૧ ૧૦-૦૪-૧૭ વભલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧ ૧ ાધ્માન ભનનલજ્ઞાન ૧૦૦ 

૨ ૧૧-૦૪-૧૭ ભાંગલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૨ ૨ નળક્ષણ વ્મલશાય ાને મલૂમાાંકન ૧૦૦ 

૩ ૧૨-૦૪-૧૭ બધુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૩ ૩ ગજુયાતી (H.L.) # ૧૦૦ 

૪ ૧૩-૦૪-૧૭ ગરુુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૪ ૪ ગણણત નળક્ષણ ૧૦૦ 

૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ળનીલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૫ ૫ માડલયણ ૧૦૦ 

૬ ૧૭-૦૪-૧૭ વભલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૮ ૮ TLM Computer ૧૦૦ 

૭ ૧૮-૦૪-૧૭ ભાંગલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૬ ૬ દશિંદી (દશિંદી ભાધ્મભ  નવલામ ) ૫૦ 

૯ ૬ ગજુયાતી (L.L.)(દશિંદી ભાધ્મભ ભાટે ) ૫૦ 

૮ ૧૯-૦૪-૧૭ બધુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૭ ૭ અંગે્રજી(અંગે્રજી ભાધ્મભ  નવલામ) ૫૦ 

૧૦ ૭ ગજુયાતી (L.L.)(અંગે્રજી ભાધ્મભ  ભાટે ) ૫૦ 
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ડી.એર.એડ. દ્વિતીમ લષ          (નલો અભ્માવક્શ્ભ)    યીક્ષાઃ એવપ્રર-૧૭ 
ક્ર
ભ 

તાયીખ લાય વભમ કોડ 
ેય 
નું 

કોષન ું નાભ ગ ણ 

૧ ૧૦-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧ 
૧(ા) ફધ (જ્ઞાન)ાધ્મમન ાન ેવાભાજીક વાાંસ્કૃનતક દયપ્રકે્ષ્મ 

૭૦ 
૧(ફ) સ્લની વભજ તયપ ાન ેળકૈ્ષણણક દ્ર્ ૌન્દ્ટટણફિંરુ્ાંન નલકાવ 

૨ ૧૧-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૨ 
૨(ા) ળાા વાંસ્કૃનત,નતેતુ્લ ાન ેદયલતડન 

૭૦ 
૨(ફ) લનૈલધ્મ,જાનત ાન ેવભાલળેી નળક્ષણ 

૩ ૧૨-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૩ 
૩(ા) ગજુયાતી (ધ.૬થી૮) 

૭૦ 
૩(ફ) અંગે્રજી (ધ.૬થી૮) 

૪ ૧૩-૦૪-૧૭ ગરુુ  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૪ 
૪(ા) ગણણત (ધ.૬થી૮) 

૭૦ 
૪(ફ) નલજ્ઞાન ાન ેટેક્નરજી (ધ.૬થી૮) 

૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ળની ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૫ 
૫(ા) વાભાજજક નલજ્ઞાન  (ધ.૬થી૮) 

૭૦ 
૫(ફ) દશન્ટ્દી-વાંસ્કૃત   (ધ.૬થી૮) # 

૬ ૧૭-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૬ ૬ ભાદશતી ાને પ્રત્મામન તકનનકી િાયા ાધ્મમન નુાં વમદૃ્વિકયણ-૨ ૫૦ 

૭ ૧૮-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૭ ૭ ફાકનુાં ળાયીદયક ાન ેવાાંલણેગક સ્લાસ્્મ ાન ેનળક્ષણ-૨ ૫૦ 

૮ ૧૯-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૮ ૮ વર્જનાત્ભકનાટક,રણરત્કરાઓ,ક્રાફ્ટ ાન ેમલૂમાાંકન -૨ ૫૦ 

ભાધ્મભ મ જફ યીક્ષાના વલમ કોષન ું નાભ :- 

ેય નાં ભાધ્મભ નલમ કડનુાં નાભ  ેય નાં ભાધ્મભ નલમ કડનુાં નાભ 

૩(ા) ગજયાતી ગજુયાતી(ધ.૬થી૮) ૩(ા) દશન્ટ્દી દશન્ટ્દી (ધ.૬થી૮) 

૩(ા) ાઈરુ્ડ  ાઈરુ્ડ  (ધ.૬થી૮) ૩(ા) અંગે્રજી ગજુયાતી(ધ.૬થી૮) 

૩(ા) ભયાઠી ભયાઠી (ધ.૬થી૮)  
# દશન્ટ્દી ભાધ્મભ ભાટે યીક્ષાથીઓએ  કડ નાંફય-૫(ફ)  રશઝદી-વુંથકૃત   (ધો.૬થી૮)  ન ેફદર ેકડ નાંફય-૫(ફ)  ગજુયાતી-વુંથકૃત   

(ધો.૬થી૮) ની યીક્ષા આલાની યશળેે. 
 

ડી.એર.એડ.દ્વિતીમ લષ       (જૂના અભ્માવક્શ્ભ)         યીક્ષાઃ એવપ્રર-૧૭ 
ક્રભ તાયીખ લાય વભમ કોડ ેય નું વલમ કોડ ગ ણ 

૧ ૧૦-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧ ૧ ળાા વાંચારન ાને પ્રલતડભાન પ્રલાશ ૧૦૦ 

૨ ૧૧-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૨ ૨ નળક્ષણ વ્મલશાય ાન ેમલૂમાાંકન ૧૦૦ 

૩ ૧૨-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૩ ૩ ગજુયાતી (H.L.) # ૧૦૦ 

૪ ૧૩-૦૪-૧૭ ગરુુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૪ ૪ ગણણત નળક્ષણ ૧૦૦ 

૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ળની ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૫ ૫ વાભાજજક નલજ્ઞાન ૧૦૦ 

૬ ૧૭-૦૪-૧૭ વભ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૮ ૮ TLM Computer ૧૦૦ 

૭ ૧૮-૦૪-૧૭ ભાંગ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૯ ૯ નલજ્ઞાન ાન ેટેક્નરજી ૧૦૦ 

૮ ૧૯-૦૪-૧૭ બધુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૭ ૭ અંગે્રજી(અંગે્રજી ભાધ્મભ  નવલામ) ૧૦૦ 

૧૧ ૭ ગજુયાતી (L.L.અંગે્રજી ભાધ્મભ  ભાટે) ૧૦૦ 

૯ ૨૦-૦૪-૧૭ ગરુુ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૬ ૬ દશિંદી (દશિંદી ભાધ્મભ  નવલામ ) ૫૦ 

૧૨ ૬ ગજુયાતી (L.L.)(દશિંદી ભાધ્મભ ભાટે ) ૫૦ 

૧૦ ૨૧-૦૪-૧૭ શકુ્ર ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧૦ ૧૦ વાંસ્કૃત ૫૦ 

ભાધ્મભ મ જફ યીક્ષાના વલમ કોષન ું નાભ :- 
ેય નાં ભાધ્મભ વલમ કોષન ું નાભ  ેય નાં ભાધ્મભ વલમ કોષન ું નાભ 

૩ ગજયાતી ગજુયાતી(H.L.) ૩ દશન્ટ્દી દશન્ટ્દી (H.L.) 

૩ ાઈરુ્ડ  ાઈરુ્ડ  (H.L.) ૩ અંગે્રજી ગજુયાતી(H.L.) 

૩ ભયાઠી ભયાઠી (H.L.) ૩ નવિંધી  નવિંધી (H.L) 
દશન્ટ્દી ભાધ્મભ ભાટે  ના યીક્ષાથીઓનુાં  પ્રશ્નત્ર -૬ ગજુયાતી (L.L.) ાન ેઅંગે્રજી ભાધ્મભ ભાટે ના યીક્ષાથીઓનુાં  પ્રશ્નત્ર -૭ 
ગજુયાતી (L.L)  ારગ-ારગ યશેળ ે 



Page 9 of 9 

 

 
 અગત્મની સચૂનાઓ ::  

 ાઈભેદલાય ાથલા વાંસ્થાઓ તેભના ાઅલેદનત્ર યાજ્મ યીક્ષા ફડડભાાં વીધા ભકરળે ત તે યદ ગણલાભાાં 
ાઅલળે. 

 ાયજી પભડ ચકવાાઆ લૂડક ઓનરાાઆન બયલાનુાં યશળેે. નાભ, ાટક, જન્ટ્ભ તાયીિ, જાનત કે ાન્ટ્મ કાઆ ફાફતે 
ાછથી ફડડ િાયા કાઆણ પ્રકાયન સધુાય કયી ાઅલાભાાં ાઅલળે નશીં. જેની િાવ નોંધ રેલી.  

 ાયજીત્રક બયલાભાાં કાઆણ પ્રકાયની મશુ્કેરી જણામ ત લેફવાાઆટ ય ાઅલાભાાં ાઅલેર પન નાંફય ય 
વાંકડ કયલ.  
 

થથ: ગાુંધીનગય 
તાયીખ:૨૩/૧૨/૨૦૧૬                    (ી.એ.જલ ) 

અધ્ મક્ષ 
યાજમ યીક્ષા ફોડષ 

ગાુંધીનગય 
 નકર યલાના અભરાથ ે

(૧) પ્રાચામડશ્રી  જજલરા નળક્ષણ તારીભ બલન, (તભાભ) 
ાઅના તાફા શઠેની તભાભ વયકાયી/ણફન વયકાયી /સ્લનનબડય ાધ્માન ભાંદદયને જાણ કયલા વારૂ. 

(૨) જજલરા નળક્ષણાનધકાયીશ્રી (તભાભ) 
(૩) જનયર ભેનેજયશ્રી, ાઆન્ટ્ડેક્ષ-ફી, ાઈદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૪) ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગજુયાત યાજ્મ, ાભદાલાદ 

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


