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યાજ્મ યીક્ષા ફડડ,ગજુયાત  વેક્ટય-૨૧,ગાાંધીનગય 
ક્રભાાંક:યાફ/DPSE/૨૦૧૬- ૧૭/૩૪૭૫-૩૫૫૦        તા:૨3/૧૨/૨૦૧૬ 

“ડી.ી.એવ.ઈ (પ્રિ.ી.ટી.વી અભ્માવક્ભ) યીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭” 
ચાલ ુ ળકૈ્ષણણક લડ ૨૦૧૬-૧૭ ડી.ી.એવ.ઈ (પ્રિ.ી.ટી.વી અભ્માવક્ભ) ભાાં અભ્માવ કયતાાં પ્રનમપ્રભત પ્રલદ્યાથીઓ તેભજ 

નુયાલપ્રતિત ભાટેની યીક્ષા રલેાનાય છે. િથભ તફકકાની ફાહ્ય િામણગક યીક્ષા પેબ્રઆુયી૨૦૧૭ ભાાં અન ેફીજા તફકકાની ફાહ્ય 
રણેિત યીક્ષા એપ્રિર -૨૦૧૭ ભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ,ગાાંધીનગય દ્વાયા  મજલાભાાં આલળ.ે  

આ યીક્ષા ભાટેના આલદેનત્ર   www.sebexam.org   લફેવાઇટ ય તા:૦૪/૦૧/૨૦૧૭ (ફયના ૧૨.૦૦ કરાક)  થી 
તા:૧૩/૦૧/૨૦૧૭ (ફયના ૧૫.૦૦ કરાક સધુી) ઓનરાઇન બયલાના યશળે.ે વભગ્ર યીક્ષાન પ્રલગતલાય કામડક્રભ તથા જરૂયી 
સચૂના  નીચે મજુફ છે. 
ક્રભ પ્રલગત  તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીિ  ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
૨ જાશયેનામુાં email દ્વાયા DIET ને શોંચડલાની તાયીિ ૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 
3 DIET દ્વાયા જાશયેનામુાં વ ાંફપ્રધત વાંસ્થાઓ ને email થી  શોંચડલાની 

તાયીિ 
૨૩/૧૨/૨૦૧૬ 

૪ લેફવાઇટ ય યીક્ષા ભાટેનુાં આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયલાન 
વભમગા  

૦૪/૦૧/૨૦૧૭ થી ૧૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૫ યીક્ષા ભાટેની પી સ્ટ ઓપીવ િાતે બયલાન વભમગા ૦૪/૦૧/૧૭ થી ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ 
ફયના ૧૪:૦૦ કરાક સધુી 

૬ વાંસ્થા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્રની યેૂયૂી ચકાવણી કયી વાંસ્થાના 
આચામડ દ્વાયા જ  ઓનરાઇન સધુાય કયલાન  વભમગા 

૧૮/૦૧/૧૭ થી ૨૦/૦૧/૧૭ 

૭ વાંસ્થા દ્વાયા બયામેરા આલેદનત્ર યાજ્મ યીક્ષા ફડડભાાં જભા 
કયાલલાની અંપ્રતભ તાયીિ 

૨૩/૦૧/૨૦૧૭ 

૮ વાંસ્થાઓ દ્વાયા યાજમ યીક્ષા ફડડ ાવેથી વીટ નાંફય અને મલૂમાાંકન 
ત્રક રેલાની તાયીિ  

૦૮/૦૨/૨૦૧૭ 

૯ કરેજ કક્ષાએ રેલાતી તભાભ ફાહ્ય િામણગક યીક્ષાન વભમગા  ૧૩/૦૨/૧૭ થી ૨૦/૦૨/૧૭ 
૧૦ ફાહ્ય યીક્ષક દ્વાયા રેલામેર લાપ્રિક ાઠ અને ાઠ અલરકનની 

િામણગક યીક્ષાનાાં ગણુત્રકનાાં વીરફાંધ કલવડ DIETભાાં જભા 
કયાલલાની અંપ્રતભ તાયીિ 

વાંસ્થાની િામણગક યીક્ષા ણૂડ 
થમાથી છીના દદલવે અને છેલરે  
તા.૨૨/૦૨/૨૦૧૬ સધુીભાાં  

૧૧ વાંસ્થા દ્વાયા રેલાતી તભાભ આંતદયક યીક્ષાના ગણુત્રક વીરફાંધ 
કલવડભાાં વ ાંસ્થાએ વાંફ ાંપ્રધત DIETભાાં જભા કયાલલાની અંપ્રતભ તાયીિ 

૧૮/૦૩/૨૦૧૭ 

૧૨ ફાહ્ય યીક્ષા/ આંતદયક યીક્ષાના વીરફાંધ કલવડભાાં આલેરા 
ગણુત્રકની વાંફ ાંપ્રધત DIET દ્વાયા ઓનરાઇન એન્ટ્રી કયલાન 
વભમગા 

૨૦/૦૩/૧૭ થી ૨૨/૦૩/૧૭ 

૧૩ વાંસ્થાઓએ યીક્ષાથીઓની શર ટીકીટ ઓનરાઇન ડાઉનરડ કયલાની 
તાયીિ 

0૧/૦૪/૨૦૧૭ થી ળરૂ 

૧૪ રેણિત યીક્ષાન વભમગા ૧૦/૦૪/૨૦૧૭ થી ૨૦/૦૪/૨૦૧૭ 
 

 યીક્ષાન ું ભાધ્ મભ : 
 યીક્ષાનુાં ભાધ્ મભ ગજુયાતી યશળેે.  

 યીક્ષાનાું િશ્નત્રો : 
 તભાભ િશ્નત્ર લણડનાત્ભક સ્લરૂના યશળેે. 

 તભાભ િશ્નત્રના ઉત્તય ઉત્તયલશીભાાં જ આલાના યશળેે.  

 ફહપુ્રલકલ  િકાયના િશ્નત્ર (OMR) દ્વાયા યીક્ષા રેલાભાાં આલળે નદશ. 

http://www.sebexam.org/
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 યીક્ષા પી : 
 યાજમ યીક્ષા ફડડ દ્વાયા નકકી થમેર યીક્ષા પી નીચેના કઠા મજુફ યશળેે 
 

ક્રભ પ્રલગત 
પી 

રૂપ્રમા 
૧ ઓન રાઇન આલદેનત્ર પી ૨૫/- 
૨ પ્રનમપ્રભત તારીભાથીઓની યીક્ષા પી ૨૫૦/- 
૩ ગણુત્રક  પી ૫૦/- 
૪ િભાણત્ર પી ૫૦/- 
૫ ભાઇગે્રળન વટીપીકેટ પી ૫૦/- 
૬ નુયાલપ્રતિત તારીભાથીઓના એક પ્રલમ દીઠ  (પક્ત નાાવ યીક્ષાથી ભાટે) ૫૦/- 
૭ યીચકેીંગ પી  એક પ્રલમ ના ૧૦૦/- 
૮ ગણુત્રક, િભાણત્ર, ભાઇગે્રળન વટી, કૈી કઇણ િભાણત્ર ભાાં  એક સધુાયાદીઠ ૧૦૦/- 
૯ સ્ટ ઓપીવ િાતેન   વપ્રલિવ ચાર્જ ૧૨/- 
૧૦ ઉય મ જફ ડી.ી.એવ.ઈ (પ્રિ.ી.ટી.વી અભ્માવક્ભ)  પ્રનમપ્રભત પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે ૪૨૫+૧૨/- ૪૩૭/- 

 

 પી બયલાની યીત:  
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે અયજી Confirm થમા ફાદ ચરણ સ્રી પ્રિન્ટ્ટ કયી, આ ચરણ 

ભાયપત નજીકની કમ્પ્યટુયાઇઝ બાયતીમ સ્ટ ઑપીવની કઇણ ળાિાભાાં પી યકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. 
ચરણની ત્રણેમ નકર ય બાયતીમ સ્ટ ઓદપવ પ્રવક્ક અને તાયીિ રગાલી આળે. જેભાાંથી ફે નકર વાંસ્થાને 
સ્ટ ઓદપવ દ્વાયા યત આલાભાાં આલળે. આ ફે નકરભાાંથી એક નકર વાંસ્થાએ વાંસ્થા િાતે અને ફીજી નકર 
SEB કચેયીને પાઇર નાંફય-૩ (ત્રણ) ભાાં ફીડલાની યશળેે. 

 
 

 વુંસ્થાએ યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો / િભાણત્રો  પ્રલગતો:- 
(A) પાઇર નુંફયઃ ૧ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ  

1. નીચેના પભેટભાાં વાંસ્થાન પલડડીંગ રેટય. 

ક્રભ યીક્ષા 
ફશને 

કુર 
SC ST OBC GEN કુર 

૧ ડી.ી.એવ.ઈ કડ પ્રનમપ્રભત       

૨ ડી.ી.એવ.ઈ કડ નુયાલપ્રતિત       

કુર       
 

2. વુંસ્થાએ ફોડડભાું RTGS/D.D. ટ્રાન્ઝિકળનથી જભા કયાલેર પી પ્રલગતો નીચેના પોભેટભાું દળાડલાલી:-   
પી ફેંક નુાં નાભ ળાિા તાયીિ રાન્ન્ટ્ઝકળન નાંફય પીની યકભ કરેજ કડ 

યજીસ્રેળન પી       
વાંરગ્નતા પી       
 
3. નીચે દળાડલેર પ્રલગત અન વાય પ્રલદ્યાથીઓની અરગ-અરગ માદી (શાડડકોી તથા વોફ્ટકોી) 

આ માદી અટક + પ્રલદ્યાથીન ું નાભ + પ્રલદ્યાથીના પ્રતાન ું નાભ આલ્પાફેટીકર ઓડડયભાું તૈમાય કયલી.  
 D.P.S.E. પ્રનમપ્રભત પ્રલદ્યાથીઓની માદી 
 D.P.S.E. નુયાલતીત (યીીટય) પ્રલદ્યાથીઓની માદી 

ઉયક્ત તભાભ પ્રલદ્યાથીઓની વફ્ટ કી (C.D.) તથા શાડડકી મકુલી. 
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(B) પાઇર નુંફયઃ ૨ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ  
પાઇર નાં.૧ ભાાં દળાડલરે અરગ-અરગ માદી મજુફના પ્રલદ્યાથીઓના અવર આલેદનત્રો (આચામડશ્રીના 

વશી-પ્રવક્કા કયેર ઓનરાઇન બયેરા અવર આલેદનત્રો) ને ઉયક્ત ક્રભ અનવુાય નીચે દળાડલરે પયભટે 
અનવુાય વેયેટય (અરગ કાગ રફેરીંગ વાથે) દળાડલી પાઇર કયલા.  

 
ક્રભ પ્રલગત  
૧ કરજે કડ  
૨ કરજેનુાં નાભ  
૩ કરજેનુાં વયનામુાં  
૪ કરજે જજલર  
૫ વાંફપ્રધત ડામટ  
૬ કરજે આચામડશ્રી  નાભ  

વાંસ્થા ટેરી / ભફા.નાં. વાંસ્થા ટેરી.                      ભફા.નાં. 
૭ આલદેનત્રની વાંખ્મા  
૮ ડી.એર.એડ. લડ  
૯ પ્રનમપ્રભત કે નુયાલપ્રતિત  
૧૦ ભાધ્મભ  

 

(C)   પાઇર નુંફયઃ ૩ ભાું વાભેર યાખલાનાું આધાયોઃ 
(1) વાંસ્થાના આચામડશ્રીના વશી-પ્રવક્કા કયેર ઓનરાઇન બયેરા આલેદનત્રની ઝેયક્ષ નકર 

(2) ધયણ-૧૦ અને ધયણ-૧૨ (જ અભ્માવ કયેર શમ ત)ની ભાકડળીટની નકર  

(3) D.P.S.E.ના (તભાભ િમત્નની) ભાકડળીટની નકર (નુયાલતીત ઉભેદલાય ભાટે) 

(4) પી બમાડના SEB ચરણની નકર 

(5) િા.પ્રળ.પ્રન.ની કચેયી દ્વાયા D.P.S.E.ભાાં આલાભાાં આલેર િલેળત્રની નકર  

(6) સ્લપ્રનબડય D.P.S.E. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ્ટ ક્લટાના િલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની પ્રનભામકશ્રી, િાથપ્રભક 
પ્રળક્ષણ પ્રનમાભકશ્રીની કચેયી દ્વાયા ભાંજૂય થમેર માદી 
(પ્રલદ્યાથીઓની માદી અનવુાય ઉયક્ત ૧ થી ૬ ક્રભભાાં ગઠલી સ્ટે્રય ીનથી સ્ટીચ કયી પાઇર કયલા) 

 

 વુંસ્થાના આચામડશ્રીએ કયલાની કામડલાશી:  
 આ જાશયેનાભાની જાણ વાંસ્થાના પ્રનમપ્રભત તથા યીીટય પ્રલદ્યાથીઓન ેકયલી. 

 વાંસ્થાના  પ્રનમપ્રભત/નુયાલપ્રતિત પ્રલદ્યાથીઓન ેયીક્ષાના આલદેનત્ર ઓનરાઇન બયાલીને જરૂયી ચકાવણી કયી વશી-પ્રવક્કા 

વાથ ેિભાણણત કયલાની  વાંણૂડ જલાફદાયી જે ત ેવાંસ્થાના આચામડશ્રીની યશળે ે

 પ્રલદ્યાથીઓએ ઓનરાઇન બયેરા આલદેનત્રની વાથ ેચરણની પ્રિન્ટ્ટ કાઢી તભેાાં દળાડલરે પીની યકભ  કમ્પ્યટુયાઇઝ્ડ સ્ટ 
ઓપીવ િાત ે તાયીિ ૦૪/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના ૧૨.૦૦) થી ૧૬/૦૧/૨૦૧૭ (ફોયના ૧૪.૦૦ કરાક સ ધી) વભમગાા 

દયમ્પમાન બયલાની યશળે.ે આ નકર આલદેનત્ર વાથે ફીડલાની યશળે.ે 

 પ્રલદ્યાથીઓ/વાંસ્થાઓએ ઓનરાઇન બયેરા આલદેનત્રભાાં કઇણ િકાયની ભરૂ શમ ત યેૂયૂી ચકાવણી કયી વાંસ્થાના 
આચામડ દ્વાયા જ તા.૧૮/૦૧/૧૭ થી ૨૦/૦૧/૧૭ ના વભમગાા દયમ્પમાન ઓનરાઇન સધુાય કયલાની વાંણૂડ જલાફદાયી જે 

ત ેવાંસ્થાના આચામડની યશળે.ે  

 ઓનરાઇન સધુાય કયલા ભાટે વાંસ્થાન ે અત્રથેી યઝુય આઇ.ડી. અન ે ાવલડડ આલાભાાં આલળ.ે જે આધાયે ઓનરાઇન 

બયેરા આલદેનત્ર બયતી લિત ેપ્રલદ્યાથીન ેપાલરે CONFIRMATION નાંફય તથા પ્રલદ્યાથીની જન્ટ્ભ તાયીિ નાિીન ેસધુાય 

કયલ. 

 આચામડશ્રીએ તાના જ નુયાલપ્રતિત પ્રલદ્યાથીના મકુ્ક્તના પ્રલમની યેૂયૂી ચકાવણી કયી આલદેનત્ર  બયાલલા તથા 
આલા ઉભદેલાયના તભાભ િમત્નની ભાકડળીટની નકર ભકરલાની યશળે.ે 

 વાંસ્થાએ વાંસ્થા અન ે પ્રલદ્યાથીના યજૂ કયલાના જરૂયી આધાય/િભાણત્રની તભાભ પ્રલગતની ચકાવણી કયીન ેમગ્મ યીતે 
પાઇરીંગ કયી તા-૨૩/૦૧/૨૦૧૭ સધુીભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડભાાં જભા કયાલલાના યશળે.ે 
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  વાંસ્થા દ્વાયા લાપ્રિક ાઠ અને ાઠ અલરકનની ફાહ્ય યીક્ષા ભાટે યીક્ષાથીઓન ેવભમવય શાજય યાિલા. 

 DIET દ્વાયા પાલલાભાાં આલરે વીટ નાંફય ભેલી રલેા, તથા વાંસ્થાના આચામડશ્રી દ્વાયા મલૂમાાંકન ત્રક ય વીટ નાંફય 

વાથ ેજરૂયી પ્રલગત બયીન ેવાંસ્થાના યીક્ષાથીઓના મલૂમાાંકન ત્રક ય આચામડશ્રી દ્વાયા ગણુાાંકન શરેા વાંસ્થાન પ્રવક્ક 

રગાલીન ેવશી કયી ભફાઇર નાંફય રિલાન યશળે.ે 
 વુંસ્થાના આચામડશ્રી દ્વાયા (D.P.S.E. ની લાપ્રિક ાઠ અને ાઠ અલરોકન) યીક્ષા ૈકી જે તે યીક્ષાના ગેયશાજય યશરે 

યીક્ષાથીની રાર ળાશી નોંધ આંતરયક યીક્ષકશ્રી અને ફાહ્ય યીક્ષકશ્રીના તેભજ એંકઝદયી અને મ ખ્મ મલૂ્માુંકન ત્રક ય 

રખેરા વીટ નુંફય વાભે “ABSENT” રખી અને નીચે દળાડલેરા ખાનાભાું ગેયશાજય યીક્ષાથીઓના વીટ નુંફયની નોધ રાર 

ળાશીથી વુંસ્થાના આચામડશ્રી દ્વાયા ગ ણાુંકન શરેા કયલાની યશળેે. 

 વુંસ્થાના આચામડશ્રી દ્વાયા ગેયશાજય યશરેા યીક્ષાથીઓના ફેઠક નુંફય, તથા કોઇણ યીક્ષાથી ગેયશાજય યશરે ન શોમ તો  

NIL ABSENT ની નોંધ પ્રનમત નમનૂાના ફે ત્રકભાું કયી એક કોી વુંફપ્રધત 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. 
 

 જજલ્રા પ્રળક્ષણ તારીભ બલન દ્વાયા કયલાની કામડલાશી:  
 જજલરા પ્રળક્ષણ તારીભ બલન તાના તાફાભાાં આલતી તભાભ ડી.એર.એડ.વાંસ્થાઓન ેજાશયેનામુાં email દ્વાયા ભકરાલવુાં . 

 યાજ્મ યીક્ષા ફડડ ાવેથી ડી.ી.એવ.ઇ.ના યીક્ષાથીઓન ે પાલલાભાાં આલરે વીટ નાંફય અન ે મલૂમાાંકન ત્રક ભેલીને 

વાંસ્થઓન ેભકરાલલા તેભજ તાના તાફાભાાં આલતી તભાભ વાંસ્થાઓની (ડી.ી.એવ.ઇ. વાંસ્થાઓની લાપ્રિક ાઠ અન ેાઠ 

અલરકન પ્રલમની) ફાહ્ય િામણગક યીક્ષાનુાં આમજન, યીક્ષા કામડક્રભ, યીક્ષકની પ્રનભણકૂ લગેયેનુાં વાંચારન કયવુાં. 

 ડી.ી.એવ.ઇ.ની લાપ્રિક ાઠ અન ેાઠ અલરકનની યીક્ષાભાાં ફાહ્ય યીક્ષક તયીકે ડામટે/વયકાયી/ગ્રાન્ટ્ટેડ કરજે/ળાાના 

મગ્મ રામકાત ધયાલતા અધ્માક/પ્રળક્ષકની ફાહ્ય યીક્ષક તયીકે પ્રનભણ ૂાંક કયલી. જ્માયે આંતદયક યીક્ષક તયીકે જે ત ે

કરજેના પ્રવપ્રનમય તભેજ વાંફપ્રધત પ્રલમના અધ્માકની પ્રનભણ ૂાંક કયલી. 

 વદય યીક્ષાના પ્રનમત મલૂમાકન ત્રકનુાં એકત્રીકયણ કયી ફડડની સચૂના મજુફ ગણુની ઓન રાઇન એન્ટ્રી કયલાની થળે 
 ફાહ્ય યીક્ષાના ગણુની ઓન રાઇન એન્ટ્રી કયલા યા..ફડડ દ્વાયા આલાભાાં આલરે રગીન ય યઝુય નભે અન ેાવલડડ દ્વાયા 

એન્ટ્રી કયલાની થળ.ે 
 યીક્ષકના ભશનેતાણાની પાઇર યાજ્મ યીક્ષા ફડડ િાત ેભકરી આલાની યશળે.ે 

 
 ાવીંગ ગ ણ : તભાભ પ્રલદ્યાથીઓ ભાટે દયેક પ્રલમભાાં ાવીંગ  ગણુ ૫૦% તથા ૫૦% કયતાાં લધાયાના ટકા દીઠ  

        એક ગણુ યાંત ુાં  લધભુાાં લધ ુ૧૫ ગણુ અન ેલધભુાાં લધ ુફ ેપ્રલમભાાં જ આ કૃાગણુન રાબ ભી ળકળ.ે  
 

 ગેયયીપ્રત કેવ : ગેયયીપ્રત કેવલાા તારીભાથીઓએ તભેની વજા ણૂડ શમ ત વજાના હુકભની નકર આલદેનત્ર  
         વાથે જડલી. 
 

 અંધ–અુંગ યીક્ષાથીઓ ફાફત : અંધ–અાંગ યીક્ષાથીઓની ફઠેક વ્મલસ્થા બોંમતીમ ે કયલાની યશળે ે તથા  
          આલા યીક્ષાથીઓન ે૨૦ પ્રભપ્રનટ લધ ુવભમ આલાન યશળે.ે 
 

 રરશમા (Writer) : 
 રદશમાની ભાંજૂયી પ્રલદ્યાથી અન ેઆચામડશ્રીએ વાંફપ્રધત જજલરા પ્રળક્ષણાપ્રધકાયીશ્રી ાવથેી ભેલલાની યશળે.ે આ ભાટે પ્રવલીર 

વર્જનનુાં િભાણત્ર રાલલાનુાં યશળે.ે ધ.૧૧ થી લધ ુરામકાત ધયાલતા પ્રલદ્યાથીન ેરદશમા તયીકે યાિી ળકાળે નશીં. 
 અક્સ્ભાતના વાંજગભાાં તાત્કાણરક રશીમાની આલશ્મકતા ઉબી થામ ત ણ વાંફપ્રધત જજલરા પ્રળક્ષણાપ્રધકાયીશ્રી એ રદશમાની 

ભાંજૂયી આલી. 
 રદશમાની ભાંજૂયી જજલરા પ્રળક્ષણાપ્રધકાયીશ્રી એ આી તનેી નકર યાજમ યીક્ષા ફડડન ેભકરાલલાની યશળે.ે 

રદશમા વાથે યીક્ષા આનાય યીક્ષાથીઓન ે૨૦ પ્રભપ્રનટ લધ ુવભમ આલાન યશળે.ે 
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 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 
 આ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ દ્વાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભદેલાય તા.૦૪/૧/૨૦૧૭ 
(ફયના ૧૨.૦૦) થી તા.૧૩/૧/૨૦૧૭ (યાત્ર ે  ૨૪.૦૦ કરાક ) દયમ્પમાન www.sebexam.org ય અયજીત્રક બયી ળકાળ.ે 
ઉભદેલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચ ેમજુફના સ્ટે્વ અનવુયલાના યશળેે. અયજીત્રક Confirm કમાડ છી જ અયજી ભાન્ટ્મ ગણાળ.ે 
 

 વભગ્ર પભડ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશેળ.ે 

 વો િથભ www.sebexam.org ય જવુાં. 

 'Apply online' ઉયClick કયવુાં. 

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

 ત્માયફાદ જે યીક્ષાનુાં આલદેનત્ર 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 િથભ ભાગલાભાાં આલરે તભાભ ભાદશતી 

બયલાની યશળે.ે 

 Application Form ભાાં * પ્રનળાની લાી ભાદશતી પયજીમાત બયલાની યશળે.ે 

 અયજી પભડ ઉભદેલાયે ચકવાઇ લૂડક બયલાનુાં યશળે.ે ઉભદેલાયના નાભ, જન્ટ્ભ તાયીિ, જાપ્રત, યીક્ષાના પ્રલમ કે અન્ટ્મ કઇણ 

ફાફત ેાછથી યાજ્મ યીક્ષા ફડડ તયપથી કઇણ સધુાય કયી આલાભાાં આલળ ેનશી, જેની િાવ નોંધ રલેી. 

 REPEATER (નુયાલપ્રતિત) પ્રલદ્યાથીના મકુ્ક્તના પ્રલમની યેૂયૂી ચકાવણી કયી જે પ્રલમની યીક્ષા આલાની શમ તે પ્રલમ 

આગ દળાડલરે ફક્વ ય Click કયલાનુાં યશળે.ે 

 શલ ેSave ય Click કયલાથી તભાય Data Save થળ.ે અશીં ઉભદેલાયન Application Number Generate થળ.ે જે ઉભદેલાયે 

વાચલીન ેયાિલાન યશળે.ે 

 શલ ેજેના ઉયના બાગભાાં Upload photo-Signature ય Click કય. અશીં તભાય Application Number Type કય અન ેતભાયી 

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

 Photo અન ેSignature upload કયલા વો િથભ તભાય Photo અન ેSignature JPG format ભાાં (10 Kb) વાઇઝથી લધાયે નશીં તે 

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

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

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

 શલ ેConfirm Application ય Click કય. અશીં તભાય Application Number Type કય અન ેતભાયી Birth Date Type કય. 

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

રલે. 

 એક્લાય અયજી Confirm કમાડ શરેાાં કઇ ણ િકાયન સધુાય અયજીભાાં કયી ળકાળ.ે યાંત ુઅયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ 

અયજીભાાં કઇણ જાતન સધુાય કયી ળકાળ ેનશી. 

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

સ્લીકાય થળ ેતથા ત ેફાદ જ ભાન્ટ્મ ગણાળ.ે 

 અયજી Confirm થઇ ગમા ફાદ ઉભદેલાયન Confirmation Number Generate થળ.ે જે ઉભદેલાયે વાચલીન ેયાિલાન યશળેે 

 શલ ે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 પ્રિન્ટ્ટ કાઢી રલેી. ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી ગજુયાતની કઇણ 

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

યકડથી જભા કયાલલાની યશળે.ે 

 શલ ેઅયજીત્રક્ની પ્રિન્ટ્ટ ય યીક્ષાથીએ બયેરી તભાભ પ્રલગત િયેિય વાચી છે. તનેી િાતયી કયી યીક્ષાથીની વશી રલેી તથા  

િભાણણત કમાડ ફદર વાંસ્થાના િાચામડશ્રી/આચામડશ્રીએ વશી પ્રવક્કા કયલાના યશળે.ે  

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/


Page 6 of 6 

 

 

ડી.ી.એવ.ઈ (પ્રિ.ી.ટી.વી) અભ્માવક્ભ  યીક્ષા કામડક્રભ એપ્રિર -૧૭ 
ેય નાં. તાયીિ લાય વભમ પ્રલમનુાં નાભ ગણુ 

૧ ૧૦-૦૪-૧૭ વભલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ફારભાનવળાસ્ત્ર ૫૦ 

૨ ૧૧-૦૪-૧૭ ભાંગલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ પ્રળક્ષણ પ્રવધ્ધાંત ૫૦ 

૩ ૧૨-૦૪-૧૭ બધુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ળાા વાંચારન ૫૦ 

૪ ૧૩-૦૪-૧૭ ગરુુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ફાર આયગ્મ અન ેફાર કલમાણ ૫૦ 

૫ ૧૫-૦૪-૧૭ ળનીલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ લૂડ િાથપ્રભક કેલણીન ઇપ્રતશાવ ૫૦ 

૬ ૧૭-૦૪-૧૭ વભલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ લૂડ િાથપ્રભકના િલતડભાન િશ્ન ૫૦ 

૭ ૧૮-૦૪-૧૭ ભાંગલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ઇન્દ્ન્ટ્િમ પ્રલકાવ પ્રળક્ષણ ન્ધ્ધ્ત ૫૦ 

૮ ૧૯-૦૪-૧૭ બધુલાય ૧૧:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાાદકમ તથા ગણણત પ્રલકાવની ળકૈ્ષણણક ધ્ધપ્રતઓ ૫૦ 

 

ડી.ી.એવ.ઈ (પ્રિ.ી.ટી.વી) યીક્ષા એપ્રિર -૧૭ કેઝરોની માદી 
ક્રભ જજલ્રો યીક્ષા કેઝર 

 

ક્રભ જજલ્રો યીક્ષા કેઝર 
૧ ગાાંધીનગય  ગાાંધીનગય  ૬ ફનાવકાાંઠા  ારનયુ 
૨ લડદયા લડદયા ૭ િડેા િડેા 
૩ બાલનગય  બાલનગય  ૮ કચ્છ-ભજૂ  ભજૂ  
૪ યાજકટ યાજકટ ૯ સયુત  સયુત  
૫ સયેુન્ટ્િનગય  સયેુન્ટ્િનગય     

 
 અગત્મની સચૂનાઓ ::  

 ઉભદેલાય અથલા ળાાઓ તેભના આલદેનત્ર યાજ્મ યીક્ષા ફડડભાાં વીધા ભકરળે ત ત ેયદ ગણલાભાાં આલળ.ે 
 અયજી પભડ ચકવાઇ લૂડક ઓનરાઇન બયલાનુાં યશળે.ે નાભ, અટક,જન્ટ્ભ તાયીિ,જાપ્રત કે અન્ટ્મ કઇ ફાફત ેાછથી 

ફડડ દ્વાયા કઇણ િકાય ન સધુાય કયી આલાભાાં આલળ ેનશીં. જેની િાવ નોંધ રેલી.  
 અયજીત્રક બયલાભાાં કઇણ િકાયની મશુ્કેરી જણામ ત લફેવાઇટ ય આલાભાાં આલરે પન નાંફય ય વાંકડ  

કયલ.  
 

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

અધ્ મક્ષ 
યાજમ યીક્ષા ફોડડ 

ગાુંધીનગય 
 નકર યલાના અભરાથે 

(૧) િાચામડશ્રી  જજલરા પ્રળક્ષણ તારીભ બલન, (તભાભ) 
આના કામડક્ષતે્ર શઠેની તભાભ ણફન વયકાયી/સ્લપ્રનબડયલૂડ િાથપ્રભક ફાર અધ્માન ભાંદદયન ેજાણ કયલા વારૂ. 

(૨) જજલરા પ્રળક્ષણાપ્રધકાયીશ્રી (તભાભ) 
(૩) જનયર ભેનજેયશ્રી, ઇન્ટ્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૪) ચીપ સ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગજુયાત યાજ્મ, અભદાલાદ 

 
 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ. 

(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, પ્રળક્ષણ પ્રલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  પ્રનમાભકશ્રી, જીવીઇઆયટી વેકટય -૧૨, ગાાંધીનગય 
(૩) પ્રનમાભકશ્રી, િાથપ્રભક પ્રનમાભકની કચયેી, બ્રક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય 


