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રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર 
 ક્રમાાંક:રાપબો/D.El.Ed./૨૦૧૭-૧૮/ ૧૭૨૬-૧૮૯૧                                                 તારીખ:-૨૧/૧૧/૨૦૧૭  
 

“ D.El.Ed.- 1 (NEW COURSE) અને D.El.Ed.- 2 (NEW & OLD COURSE) પરીક્ષા- ૨૦૧૮ ” 
જાહરેનામુાં : 

ચાલ ુ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માાં ડી.એલ.એડ. અભ્યાસક્રમનાાં પ્રથમ અને દ્વિતીય વર્ષમાાં નનયનમત અભ્યાસ કરતાાં 
તાલીમાથીઓની વાનર્િક લેણિત પરીક્ષા આગામી એનપ્રલ- ૨૦૧૮ માાં યોજવાની થાય છે. આ તાલીમાથીઓની પ્રથમ 
તબકકામાાં બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષા ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૮ માાં અને બીજા તબકકામાાં બાહ્ય લેણિત પરીક્ષા એનપ્રલ -૨૦૧૮ માાં રાજ્ય 
પરીક્ષા બોડષ,ગાાંધીનગર િારા યોજવામાાં આવશે. આ પરીક્ષા સાથે D.El.Ed.- 2 (OLD COURSE) નાાં અગાઉની પરરક્ષામાાં 
નાપાસ થયેલા ઉમેદવારોની પરીક્ષા પિ યોજવામાાં આવશે. 

 ર્ી.એલ.એર્નો નવો અભ્યાસક્રમ જુન- ૨૦૧૫થી અમલમાાં આવેલ છે. NCTE નોર્મસડ મજુબ આ અભ્યાસક્રમમાાં પ્રવેશ મેળવનાર 
ઉમેદવારે પ્રવેશ મેળવ્યા તારીખથી ત્રણ વર્ડમાાં આ અભ્યાસક્રમ ૂ રણડ કરવાનો રહ ેછે. ે  અુસુાર જુન- ૨૦૧૫ થી અને ત્યાર પછીના દર 
વરે્ ર્ી.એલ.એર્ પ્રથમ વર્ડ માાં પ્રવેશ મેળવેલ તમામ વવદ્યાથીઓએ પવેશ લીધા તારીખ થી  ત્રણ વર્ડ સધુી માાં ર્ી.એલ.એર્. દ્વિતીય વર્ડ 
ની પરીક્ષા પાસ કરી અભ્યાસક્રમ ૂ રણડ કરવાનો હોય છે. આ અંગેની તાલીમાથીઓને જાણ કરવાની જવાબદારી સાંબવધત સાંસ્થાઓની રહે છે.   

  ર્ી.એલ.એર્. દ્વિતીય વર્ડ જરના અભ્યાસક્રમમાાં અગાઉ ઉવિણડ ન થયેલા હોય તેવા ઉમેદવારો માટે પરીક્ષામાાં ઉપસ્સ્થત થવા 
માટેની આ છેલ્લી તક છે. ે થી આવા ઉમેદવારોને આ પરીક્ષાનાાં જાહરેનામાાં તથા આ છેલ્લી તક હોવા  અંગેની જાણ કરવાની જવાબદારી 
સાંબવધત સાંસ્થાની રહ ેછે ે ની ખાસ નોંધ લેવી. 

આ પરીક્ષા માટેના ઉમેદવારોના આવેદનપત્રો www.sebexam.org વેબસાઇટ પર તા: ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ (બપોરના 
૧૪.૦૦ કલાક)  થી તા: ૧૧/૧૨/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૭.૦૦ કલાક સધુી)  ઓનલાઇન ભરવાના રહશેે. સમગ્ર પરીક્ષાનો  
નવગતવાર કાયષક્રમ તથા જરૂરી સચૂના નીચે મજુબ છે. 
ક્રમ વવગત  તારીખ 
૧ જાહરેનામુાં બહાર પાડયાની તારીિ  ૨૧/૧૧/૨૦૧૭ 
૨ રા.પ.બો. િારા જાહરેનામુાં E-mail થી તમામ DIET ને મોકલવાની તારીિ ૨૧/૧૧/૨૦૧૭ 
3 DIET િારા જાહરેનામુાં સ ાંબનધત સાંસ્થાઓ ને E-mail થી મોકલવાની તારીિ ૨૨/૧૧/૨૦૧૭ 
૪ વેબસાઇટ પર સાંસ્થાની નવગતો અને સ્ટાફ પ્રોફાઈલની ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો ૨૩/૧૧/૨૦૧૭ થી 

30/૧૧/૨૦૧૭ 
૫ વેબસાઇટ પર સાંસ્થા િારા ઉમેદવારોનાાં આવેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરવાનો સમયગાળો  ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ થી 

૧૧/૧૨/૨૦૧૭ 
૬ પરીક્ષા માટેની ફી પોસ્ટ ઓફીસ િાતે  ભરવાનો સમયગાળો ૦૧/૧૨/૧૭ થી 

૧૨/૧૨/૨૦૧૭  
૭ સાંસ્થાઓ િારા ભરાયેલા આવેદનપત્રોની પરેૂપરૂી ચકાસિી કરી સાંસ્થા િારા ઓનલાઇન 

ક્ષનત પનૂતિ કરવાનો  સમયગાળો 
૧૩/૧૨/૧૭ થી 
૧૬/૧૨/૧૭ 

૮ સાંસ્થાના િારા ભરાયેલા આવેદનપત્રોની હાડષકોપી અને સોફ્ટકોપી સાંસ્થા િારા રાજ્ય પરીક્ષા 
બોડષમાાં જમા કરાવવાનો સમયગાળો(બોડે ફાળવેલ તારીિ મજુબ) 

૨૧/૧૨/૨૦૧૭ થી 
૨૩/૧૨/૨૦૧૭ 

૯ DIET િારા બોડષ પાસેથી સીટનાંબર અને મલૂયાાંકન પત્રકો મેળવી લેવાની તારીિ  ૧૭/૦૧/૨૦૧૮ 
૧૦ સાંસ્થાઓ િારા DIET પાસેથી સીટનાંબર અને મલૂયાાંકન પત્રકો મેળવી લેવાની તારીિ ૧૮/૦૧/૨૦૧૮ 
૧૧ તાલીમી સાંસ્થા/કોલેજ કક્ષાએ લેવાતી તમામ બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષાનો સમયગાળો  ૦૫/૦૨/૧૮ થી 

૧૦/૦૨/૧૮ 
૧૨ દરેક તાલીમી સાંસ્થાઓએ બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષા ટી.એલ.એમ, સ્વા. અને શા, નશ., ણચત્ર , 

સાંગીત વાનર્િકપાઠ તેમજ  કમ્પ્યટુર પરીક્ષાના પરીક્ષકો િારા તૈયાર થયેલ ગિુપત્રકો 
(અંનતમ ગિુ પત્રકો)નાાં સીલબાંધ કવસષ  સાંબવધત ર્ાયટના પ્રાચાયડશ્રીને રૂબરૂ જમા કરવાનો 
સમયગાળો 

પરીક્ષા પિૂષ થયાના 
બીજા રદવસે  
(છેલલી તારીિ :- 
૧૨/૦૨/૨૦૧૮) 
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૧૩ દરેક તાલીમી સાંસ્થાઓએ બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષા ટી.એલ.એમ, સ્વા. અને શાનશ. ણચત્ર, 
સાંગીત વાનર્િકપાઠ તેમજ કમ્પ્યટુર પરીક્ષાના પરીક્ષકો િારા તૈયાર થયેલ ગિુપત્રકો (બાહ્ય 
પરીક્ષક+આંતરીક પરીક્ષક+એકાંદરી પત્રક)  સીલબાંધ કવસષ રા.પ.બો., ગાાંધીનગરમાાં રૂબરૂ 
જમા કરવાનો સમયગાળો (બોરે્ ફાળવેલ તારીખ મજુબ) 

 
 તા.૧૪/૦૨/૨૦૧૮ 
થી  ૧૬/૦૨/૨૦૧૮ 

૧૪  દરેક તાલીમી સાંસ્થાઓએ સાંસ્થા િારા લેવાતી  તમામ આંતરરક પરીક્ષાના ગિુપત્રકોનાાં 
સીલબાંધ કવસષ  સાંસ્થાએ   DIET માાં જમા કરાવવાની તારીખ.  

૧૨/૦૩/૨૦૧૮ 

૧૫ દરેક તાલીમી સાંસ્થાઓએ સાંસ્થા િારા લેવાતી  તમામ આંતરરક પરીક્ષાના ગિુપત્રકોનાાં 
સીલબાંધ કવસષ  સાંસ્થાએ   રા.પ.બો., ગાાંધીનગરમાાં જમા કરવાનો સમયગાળો  
(પત્રક ૧.૦ તથા ૮.૦) (બોરે્ ફાળવેલ તારીખ મજુબ) 

૧૩/૦૩/૨૦૧૮ અને 
૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

૧૬ બાહ્ય પરીક્ષા/આંતરરક પરીક્ષાના ગિુપત્રકોની DIET િારા ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવાનો  
સમયગાળો 

૧૩/૦૩/૨૦૧૮ થી 
૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

૧૭ સાંસ્થાઓએ ઓનલાઇન હોલ ટીકીટ  ડાઉન લોડ  કરવાનો સમયગાળો ૧૦/૦૪/૨૦૧૮ થી 
૧૬/૦૪/૨૦૧૮ 

૧૮ લેણિત પરીક્ષાનો  સમયગાળો ૧૬/૦૪/૨૦૧૮ થી 
૨૭/૦૪/૨૦૧૮ 

 

 ઉમેદવારની લાયકાત : 
1. પ્રાથનમક નશક્ષિ નનયામકની કચેરી િારા કેન્દ્ન્ટ્િયકૃત પ્રવેશ પ્રરકયાથી NCTE માન્ટ્યતા પ્રા્ત ડી.એલ.એડ સાંસ્થામાાં 

પ્રવેશ મેળવેલો હોય અને અભ્યાસ ચાલ ુહોય તેવા ઉમેદવારો   
2. જે સાંસ્થામાાં અભ્યાસ કરતા હોય તે સાંબનધત સાંસ્થા િારા ઉમેદવારોની રજીસ્રેશન ફી અને સાંસ્થાની સાંલગ્નતા ફી 

રાજય પરીક્ષા બોડષમાાં જમા કરાવેલ હોય. 
3. NCTEનાાં નોમ્પસષ અને GCERT િારા નનયત થયેલ વર્ષ દરનમયાન ઓછામાાં ઓછા ૨૦૦ શૈક્ષણિક કાયષરદવસ હાજર 

રહી અભ્યાસક્રમ પિૂષ કરેલો હોય તેવા જ ઉમેદવારો. જો કોઇ ઉમેદવારોની હાજરી  ૨૦૦  કાયષરદવસ કરતા ઓછી 
હોવા છતાાં સાંસ્થા ફોમષ ભરાવશે તો તેવી સાંસ્થા સામે કાયદેસરની કાયષવાહી કરવામાાં આવશે. 

4. પ્રાથનમક અધ્યાપન માંરદર નાની દમિના પ્રવેશ આપેલ તાલીમાથીઓની યાદી ઉપર કેન્ટ્િ સરકારના નશક્ષિ 
નવભાગના પ્રનત હસ્તાક્ષર કરાવવા ફરજીયાત છે અને આવેદનપત્રો સાથે આ યાદી ફરજીયાત રજૂ કરવાની રહશેે.  

5. સ્વનનભષર ડી.એલ.એડ સાંસ્થામાાં મેનેજમેન્ટ્ટ ક્વોટા ના પ્રવેશ મેળવેલ તાલીમાથીઓની પ્રાથનમક નશક્ષિ   નનયામકની 
કચેરી માંજૂર કરેલ યાદી સાથે મોકલવાની રહશેે.  

 પ્રશ્નપત્રોુુાં માધ્ યમ : 
પ્રશ્નપત્રોનુાં માધ્ યમ ગજુરાતી અને અંગે્રજી રહશેે. 

 પરીક્ષાનાાં પ્રશ્નપત્રો : 

 તમામ પ્રશ્નપત્રો વિાષનાત્મક સ્વરૂપના રહશેે. 

 તમામ પ્રશ્નપત્રો ના ઉત્તરો ઉત્તરવહી માાં જ આપવાના રહશેે. 

 જે પ્રશ્ન પેપર / કોર્ષ મા નવભાગ A અને B છે તે પ્રશ્ન પેપર ૭૦ ગિુનુાં સળાંગ રહશેે. 
 ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત :- 

           ઓનલાઈન અરજી કરવાની નવગતો આ સાથે અલગ પરરષ્ટ થી સામેલ રાિેલ છે 
 ફી ભરવાની રીત:   

પરીક્ષા ફી ભરવા માટે ઉમદેવારે અરજી  Confirm થયા બાદ ચલિ સ્લીપની નપ્રન્ટ્ટ મળેવીન,ે આ ચલિ મારફત 
નજીકની કોઈ પિ કોમ્પ્યટુરાઇઝ ભારતીય પોસ્ટ ઑફીસની શાિામાાં ફી રોકડમાાં જમા કરાવવાની રહશે.ે ચલિની ત્રિેય 
નકલ પર પોસ્ટ ઓરફસ િારા તારીિ અન ે નસક્કો લગાવી આપવામાાં આવશ.ે જેમાથી ૨ નકલ સાંસ્થા/ઉમદેવાર ન ેપોસ્ટ 
ઓરફસ િારા પરત કરવામાાં આવશ.ે આ ૨ નકલ માાંથી ૧ નકલ સાંસ્થા િાત ેરાિવાની રહશે.ે અન ે SEBના ચલિની નકલ 
ઉપર સાંસ્થાએ પોતાની સાંસ્થાના નામનો નસક્કો લગાવીન ેરા.પ.બો ન ેફાઈલ નાંબર- ૩ માાં સચુના મજુબ આવદેનપત્ર ની 
નકલ સાથ ેબીડવાની રહશે.ે 
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 પરીક્ષા ફી : 
 રાજય પરીક્ષા બોડષ િારા નકકી થયેલ પરીક્ષાથી દીઠ પરીક્ષા ફી ની નવગતો આ મજુબ રહશેે.  
ક્રમ નવગત  ફી   રૂનપયા 
૧ ઓન લાઇન આવેદનપત્ર ફી  ૨૫/- 
૨ નનયનમત તાલીમાથીઓની પરીક્ષા ફી  ૨૫૦/- 
૩ ગિુપત્રક  ફી  ૫૦/- 
૪ પ્રમાિપત્ર ફી (માત્ર ડી.એલ.એડ બીજા વર્ષ માટે ) ૫૦/- 
૫ માઇગે્રશન સટીફીકેટ ફી (માત્ર ડી.એલ.એડ બીજા વર્ષ માટે ) ૫૦/- 
૬ પનુરાવનતિત એક નવર્ય દીઠ (માત્ર રીપીટર પરીક્ષાથી માટે) ૫૦/- 
૭ રીચેકીંગ ફી  એક નવર્ય દીઠ ૧૦૦/- 
૮ ગિુપત્રક, પ્રમાિપત્ર,માઇગે્રશન સટી, પૈકી કોઇપિ પ્રમાિપત્ર માાં  એક સધુારાદીઠ ૧૦૦/- 
૯ પોસ્ટ ઓફીસ િાતેનો   સનવિસ ચાર્જ  ૧૨/- 
 * ર્ી.એલ.એર્.પ્રથમ વર્ડ વનયવમત વવદ્યાથીઓ માટે:- ૩૨૫+૧૨  ૩૩૭/- 
 * ર્ી.એલ.એર્. દ્વિતીય વર્ડ વનયવમત વવદ્યાથીઓ માટે:- ૪૨૫+૧૨ ૪૩૭/- 
નોંધ:-  

ઉપરોક્ત વવગતે દશાડવેલ ફી ના ધોરણો કરતા પરીક્ષા ફી ના સાંદભડમાાં કોઈપણ પ્રકારની વધ ુ ફી ની રકમ કોઈ 
તાલીમી સાંસ્થા લઈ શકશે નહીં. 

 સાંસ્થાએ  રજર કરવાના જરૂરી આધારો / પ્રમાણપત્રો  વવગતો  :- 
(A) ફાઈલ નાંબર: ૧ માાં સામેલ રાિવાના આધારો:  

1. નીચેના  ફોમેટ માાં સાંસ્થાનો ફોવષડીંગ  લેટર. 

ક્રમ પરીક્ષા  માધ્યમ ભાઇઓ બહનેો કુલ  
SC ST SEBC GEN કુલ SC ST SEBC GEN કુલ  

૧ ર્ી.એલ.એર્-પ્રથમ વર્ડ ન્ય ુકોર્ડ 
વનયવમત વવદ્યાથીઓની સાંખ્યા 

            

૨ ર્ી.એલ.એર્-પ્રથમવર્ડ ન્ય ુકોર્ડ 
ૂનુરાવવતિત (રીપીટર) સાંખ્યા 

            

૩ ર્ી.એલ.એર્-દ્વિતીય વર્ડ ન્ય ુકોર્ડ 
વનયવમત વવદ્યાથીઓની સાંખ્યા 

            

૪ ર્ી.એલ.એર્-દ્વિતીય વર્ડ ન્ય ુકોર્ડ 
ૂનુરાવવતિત (રીપીટર) સાંખ્યા 

            

૫ ર્ી.એલ.એર્-દ્વિતીય વર્ડ જરનોકોર્ડ 
ૂનુરાવવતિત (રીપીટર) સાંખ્યા 

            

કુલ સાંખ્યા            

 

2. સાંસ્થાએ બોર્ડમાાં ર્ી.ર્ી. ટ્રાન્ન્િકશનથી જમા કરાવેલ રજીસ્ટે્રશન ફી વવગતો નીચેના ફોમેટમાાં દશાડવવી. 

ફી બેંકુુાં નામ શાખા તારીખ ટ્રાન્ન્િકશન નાંબર ફીની રકમ કોલેજ કોર્ 
રજીસ્ટે્રશન ફી       
સાંલગ્નતા ફી       
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3. નીચે દશાડવેલ વવગત અુસુાર વવદ્યાથીઓની અલગ-અલગ યાદી( હાર્ડકોપી તથા સોફટ કોપી) 

 ( આ યાદી : અટક+ વવદ્યાથીુુાં નામ + વવદ્યાથીના વપતાુુાં નામ આલ્ફાબેટીકલ ઓર્ડરમાાં તૈયાર કરવી ) 

 D.EL.ED.-1  ન્ય ુકોર્ડ વનયવમત વવદ્યાથીઓની યાદી 
 D.EL.ED.-1  ન્ય ુકોર્ડ ૂનુરાવવતિત (રીપીટર) વવદ્યાથીઓની યાદી 
 D.EL.ED.-1  ન્ય ુકોર્ડ ATKT વવદ્યાથીઓની યાદી 
 D.EL.ED.-2  ન્ય ુકોર્ડ વનયવમત વવદ્યાથીઓની યાદી 
 D.EL.ED.-2  ન્ય ુકોર્ડ ૂનુરાવતીત (રીપીટર) વવદ્યાથીઓની યાદી 
 D.EL.ED.-2  ઓલ્ર્ કોર્ડ ૂનુરાવતીત (રીપીટર) વવદ્યાથીઓની યાદી 

ઉપરોક્ત યાદીની ચેક કરેલી સોફ્ટ કોપી( C.D.) તથા હાડષ કોપી મકુવી. C.D. ઉપર સાંસ્થાનુાં નામ અને કોડ નાંબર લિવો.  
(B) ફાઈલ નાંબર: ૨ માાં સામેલ રાખવાનાાં આધારો: 

ફાઈલ નાં ૧ માાં દશાષવેલ અલગ-અલગ યાદી મજુબના નવદ્યાથીના ઓનલાઈન ભરેલા અસલ આવેદન પત્રો પર 
આચાયષશ્રીના સહી-નસક્કા કરી ઉપરોક્ત ક્રમ (A)3 મજુબ સેપરેટર પાના સાથે વર્ષ વાઈઝ અલગ-અલગ ફાઈલમાાં 
ફાઈલીંગ કરીને ફાઈલની ઉપર નીચે દશાષવેલ ફોમેટ વાળા પત્રકની નવગતો ભરીને લગાડવુાં (પેસ્ટ કરવુાં). 
ક્રમ વવગત   
૧ કોલેજ કોર્  
૨ કોલેજ ુુાં નામ  
૩ કોલેજ ુુાં સરનામુાં  
૪ કોલેજ જજલ્લો  
૫ સાંબવધત ર્ાયટ  
૬ કોલેજ આચાયડશ્રીુુાં નામ  

આચાયડશ્રીનો મોબાઈલ નાં.  
૭ સાંસ્થાનો ટેલીફોન નાંબર (STD CODE)                 (PHONE NUM)   
૮ આવેદનપત્રોની સાંખ્યા  
૯ માધ્યમ  
૧૦ ફાઈલ નાંબર  

 

(C) ફાઈલ નાંબર: ૩ માાં સામેલ રાખવાના આધારો:- 

1) સાંસ્થાના આચાયષશ્રીના સહી-નસક્કા કરેલ ઓનલાઇન ભરેલા આવેદનપત્રની નકલ 

2) ધોરિ -૧૨ ની માકષશીટની નકલ 

3) ડી.એલ.એડ. પ્રથમ વર્ષના (તમામ પ્રયત્નોની) માકષશીટની નકલ (દ્વિતીય વર્ષના તમામ ઉમેદવારો માટે) 

4) ડી.એલ.એડ. દ્વિતીય વર્ષના (તમામ પ્રયત્નોની) માકષશીટની નકલ (દ્વિતીય વર્ષના પનુરાવનતિત ઉમેદવારો માટે) 
5) ફી ભયાષના SEB ચલિની નકલ 

6) પ્રા.નશ..નન.ની કચેરી િારા ડી.એલ.એડ. પ્રથમ વર્ષમાાં આપવામાાં આવેલ પ્રવેશપત્રની નકલ 

7) સ્વનનભષર ડી.એલ.એડ. સાંસ્થામાાં મેનેજમેન્ટ્ટ ક્વોટાના પ્રવેશ મેળવેલ તાલીમાથીઓની નનયામકશ્રી, પ્રાથનમક નશક્ષિ 

નનયામકશ્રીની કચેરી િારા માંજૂર થયેલ યાદી 
( વવદ્યાથીઓનીયાદી અુસુાર વવદ્યાથી દીઠ ઉપરોક્ત ૧ થી ૭ ક્ર્મમાાં આધારો ગોઠવી સ્ટેપલર પીનથી સ્ટીચ કરી ફાઈલ કરવા ) 

 સાંસ્થાના આચાયડશ્રીએ કાળજી ૂ રવડક કરવાની કાયડવાહી:  
 આ જાહરેનામાની જાિ સાંસ્થાના નનયનમત તથા રીપીટર નવદ્યાથીઓને કરવી.  

 સાંસ્થાના  નનયનમત/પનુરાવનતિત નવદ્યાથીઓને પરીક્ષાના આવેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરાવીને જરૂરી ચકાસિી કરી 

સહી-નસક્કા સાથે પ્રમાણિત કરવાની  સાંપિૂષ જવાબદારી જે તે સાંસ્થાના આચાયષશ્રીની રહશેે. 
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 નવદ્યાથીઓ એ ઓનલાઇન ભરેલા આવેદનપત્રની સાથે ચલિની નપ્રન્ટ્ટ કાઢી તેમાાં દશાષવેલ ફીની રકમ  
કમ્પ્યટુરાઇઝ્ડ  પોસ્ટ ઓફીસ િાતે તારીિ ૦૧/૧૨/૨૦૧૭ થી ૧૨/૧૨/૨૦૧૭ સધુીના સમયગળા દરમ્પયાન ભરવાની 

રહશેે. તેની પહોચની નકલ આવેદનપત્ર સાથે બીડવાની રહશેે. 

 નવદ્યાથીઓ/કોલેજો એ ઓનલાઇન ભરેલા આવેદનપત્રોની તમામ નવગતોની પરેૂપરૂી ચકાસિી કરતા જો કોઇપિ 
પ્રકારની ભલૂ જિાય તો સાંસ્થાના આચાયષ િારા જ તા. ૧૩/૧૨/૧૭ થી ૧૬/૧૨/૧૭ ના સમયગાળા દરમ્પયાન 

ઓનલાઇન સધુારો કરવાનો રહશેે.  

 ઓનલાઈન સધુારો કરવા માટે સાંસ્થાને અતે્રથી યઝુર આઈ.ડી અને પાસવડષ આપવામાાં આવશે. જે આધારે 

ઓનલાઇન ભરેલા આવેદનપત્ર ભરતી વિતે નવદ્યાથીને ફાળવેલ CONFIRMATION નાંબર તથા નવદ્યાથી ની 

જન્ટ્મતારીિ  નાિી ને સધુારો કરવો. 

 આચાયષશ્રીએ પોતાના જ પનુરાવનતિત  નવદ્યાથીના મકુ્ક્તના નવર્યો ની પરેૂપરૂી ચકાસિી કરી આવેદનપત્ર ભરાવવા 
તથા આવા ઉમેદવારોના તમામ પ્રયત્નોની માકષશીટની નકલો મોકલવાની રહશેે.  

 સાંસ્થાએ સાંસ્થા અને નવદ્યાથીના  રજૂ કરવાના જરૂરી આધારો / પ્રમાિપત્રો ની  તમામ નવગતો ની ચકાસિી કરીને 
યોગ્ય રીતે ફાઇલીંગ કરી તથા સાંસ્થાઓમાાં આવેલા તમામ આવેદનપત્રોની સોફ્ટકોપી (સી.ડી.) તથા હાડષકોપી તા: 
૨૧/૧૨/૧૭ થી ૨૩/૧૨/૨૦૧૭ સધુીમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ- સેકટર -૨૧ ગાાંધીનગર િાતે જમા કરાવવાના  
રહશેે. (દરેક જજલલાએ જે તે ફાળવેલ તારીિેજ આવવાનુાં રહશેે.) 

  ડી.એલ.એડ પ્રથમ / દ્વિતીય વર્ષની ટી.એલ.એમ, સ્વાસ્્ય અને શારીરરક નશક્ષિ, ણચત્રકામ, સાંગીત વાનર્િકપાઠ, 

કમ્પ્યટુર પરીક્ષા, બાહ્ય પરીક્ષા માટે પરીક્ષાથીઓને સમયસર હાજર રાિવા તેમજ તે અંગેનુાં હાજરી પત્રક નનભાવવુાં. 

 DIET િારા ફાળવવામાાં આવેલ સીટનાંબર મેળવી લેવા, તથા સાંસ્થાના આચાયષશ્રી િારા મલૂયાાંકનપત્રકો પર 

સીટનાંબર સાથે જરૂરી નવગતો ભરીને સાંસ્થાના પરીક્ષાથીઓના મલૂયાાંકન પત્રકો પર આચાયષશ્રી િારા ગિુાાંકન પહલેા 

સાંસ્થાનો નસક્કો લગાવીને સહી કરે મોબાઈલ નાંબર લિવાનો રહશેે.  

 સાંસ્થાના આચાયષશ્રી િારા  (ડી.એલ.એડ  પ્રથમ/દ્વિતીય વર્ષ ની ટી.એલ.એમ,સ્વાસ્્ય અને શારીરરક નશક્ષિ,  

ણચત્રકામ, સાંગીત વાનર્િકપાઠ તથા કમ્પ્યટુર) પરીક્ષા પૈકી જે તે પરીક્ષાના ગેરહાજર રહેલ પરીક્ષાથીની લાલ શાહી 

નોંધ આંતરરક પરીક્ષકશ્રી અને બાહ્યપરીક્ષકશ્રીના તેમજ એંકન્ટ્દરી પત્રક (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 મખુ્ય મલૂયાાંકન પત્રક(૨.૦, ૩.૦, ૪૦, ૫.૦, 

૬.૦, ૭.૦) પર લિેલા સીટ નાંબર સામે “ABSENT” ગિુાકન પહલેાાં લિવુાં અને નીચે દશાષવેલા િાના માાં ગેરહાજર 

પરીક્ષાથીઓના સીટ નાંબરની નોંધ લાલ શાહીથી સાંસ્થાના આચાયષશ્રીએ પોતે જ પરીક્ષા શરૂ થયા પહલેા કરીને 

પરીક્ષકોને ગિુાાંકન માટે આપવા, પરીક્ષા પરૂી થયા બાદ તરત જ જે તે પરીક્ષક િારા જ બોડષની સચુના મજુબના 

કવરમાાં સીલ બાંધ કરાવીને કવર પર પરીક્ષકની સહી અચકુ કરાવવી. 

 સાંસ્થાના આચાયષશ્રી િારા ગેરહાજર  રહલેા પરીક્ષાથીઓના બેઠક નાંબર, તથા કોઇપિ પરીક્ષાથી ગેરહાજર રહલે ન 
હોય તો NILL ABSENT ની નોંધ નનયત નમનૂાના બે પત્રકમાાં કરી એક કોપી સાંબનધત DIET માાં રૂબરૂમાાં મોડામાાં 
મોડા તા. ૧૨/૦૨/૨૦૧૮ સધુીમાાં તથા બીજી કોપી અતે્રની કચેરીમાાં તા.૧૪/૦૨/૨૦૧૮ થી ૧૬/૦૨/૨૦૧૮ 
દરનમયાન જજલલાને ફાળવેલ તારીિ મજુબ ગિુપત્રકોની સાથે જ મોકલાવવાની રહશેે.  

 ડી.એલ.એડ.સાંસ્થાઓના આચાયષશ્રીએ નવદ્યાથીઓએ ભરેલા આવેદનપત્રો, જરૂરી આધારો સાથે તથા Times New 

Roman font માાં  Excel Sheet માાં તૈયાર કરેલ (સી.ર્ી.) પર કોલેજુુાં નામ/ કોલેજ કોર્ માકષર પેન થી લિી 

રા.પ.બોડષમાાં નનયત સમયમાાં જમા કરાવવાની રહશેે.  

 ૂનુરાવવતિત (રીપીટર) ઉમેદવારે તેમજ D.El.Ed. પ્રથમ વર્ડ ATKT ના વવદ્યાથીઓએ ભરેલા આવેદનપત્રોમાાં ે   
વવર્યોની અગાઉના રીિલ્ટમાાં નાપાસ થયેલા વવર્યોની જ પરીક્ષા આપવા માટે પસાંદ કરાયા છે કે નહહિં તેની ખાસ 
ખાતરી કરવી. જો વવદ્યાથી પાસ કરેલા વવર્યની પસાંદગી કરશે તો તેુ ુપરીક્ષા ફોમડ રદ્દ કરવામાાં આવશે. આ 
બાબતની કોઈપણ રજુઆત બોર્ડમાાં આવશે તો સાંબવધત આચાયડ સામે કાયડવાહી કરવામાાં આવશે.     
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 પ્રાચાયડશ્રી જજલ્લા વશક્ષણ અને તાલીમ ભવન િારા કરવાની કાયડવાહી:  
 જજલલા નશક્ષિ તાલીમ ભવને પોતાના તાબામાાં આવતી તમામ તાલીમી સાંસ્થાઓને જાહરેનામુાં E-mail િારા મોકલવુાં. 

 જે કોલેજો બાંધ થઈ ગયેલ હોય તે કોલેજો ના નાપાસ તાલીમાથીઓના આવેદનપત્રો સાંબનધત ડાયટ (જીલલા નશક્ષિ 

અને તાલીમ ભવન ) િારા ભરવાના  રહશેે. તથા તે ઉમેદવારો પાસેથી કોલેજ બાંધ થઈ ગયેલ છે તેવુાં એરફડેનવટ લેવુાં 

જેની અસલ કોપી ડાયટ પાસે રાિવી, અને નકલ આવેદનપત્ર સાથે બીડવી.    

 રાજય પરીક્ષા  બોડષ પાસેથી ડી.એલ.એડ.ના પરીક્ષાથીઓને ફાળવવામાાં આવેલ સીટનાંબર અને આંતરરક તથા પ્રાયોણગક  

મલૂયાાંકન  પત્રકો મેળવીને સાંસ્થઓને મોકલાવવા તેમજ  પોતાના તાબામાાં આવતી તમામ.સાંસ્થાઓની (ડી.એલ.એડ  

પ્રથમ/દ્વિતીય વર્ષની ટી.એલ.એમ, સ્વાસ્્ય અને શારીરરક નશક્ષિ,  ણચત્રકામ , સાંગીત, વાનર્િકપાઠ ,કમ્પ્યટુર )  બાહ્ય 

પ્રાયોણગક પરીક્ષાનુાં આયોજન,પરીક્ષા કાયષક્રમ, પરીક્ષકો ની નનમણકૂ વગેરે નુાં સ ાંચાલન કરવુાં. 

 (ડી.એલ.એડ પ્રથમ / દ્વિતીય વર્ષની ટી.એલ.એમ, સ્વાસ્્ય અને શારીરરક નશક્ષિ, ણચત્રકામ ,સાંગીત, વાનર્િકપાઠ, 

કમ્પ્યટુર પરીક્ષા) માાં બાહ્યપરીક્ષક તરીકે ડાયટના સાંબનધત અધ્યાપક અને પરીક્ષા કેન્ટ્િની નજીકની ગ્રાન્ટ્ટેડ ડી.એલ.એડ  

કોલેજના સાંબનધત અધ્યાપકની બાહ્ય પરીક્ષક તરીકે નનમણ ૂાંક કરવી .જ્યારે આંતરરક પરીક્ષક તરીકે જે તે કોલેજના 

નસનનયર તેમજ સાંબનધત નવર્યના અધ્યાપકની નનમણ ૂાંક સાંસ્થાના આચાયષશ્રી િારા કરાવવી.  

 ર્ાયટનાાં પ્રાચાયડશ્રીએ પરીક્ષકની વનમણુાંક કરતી વખતે સરકારી નાણાનો દુરપયોગ ના થાય તેમજ નાણાકીય ઔચચત્યનાાં  

વનયમો ધ્યાને રાખી પરીક્ષકનાાં ભાર્ા-ભથ્થાુુાં ચકુવણુાં ઓછામાાં ઓછાં રહ ેતેની કાળજી રાખવી.  

 પરીક્ષકોના મહનેતાિાની નનયમો અનસુાર ચકુવિી કરીને રહસાબની ફાઈલ રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ િાતે  પરીક્ષા પિૂષ 
થયાના ૧૦ રદવસમાાં અચકુ મોકલી આપવી. જેથી આપેલ એડવાન્ટ્સની ફાઈલ સમય મયાષદામાાં સરભર કરી શકાય.  

 બાહ્ય પરીક્ષાના ગિુની ઓનલાઇન એન્ટ્રી કરવા રા.પ.બોડષ િારા આપવામાાં આવેલ લોગઇન પર યઝુર નેમ અને 
પાસવડષ િારા એન્ટ્રી કરવાની થશે. 

 સાંસ્થાનાાં આચાયષશ્રી િારા જમા કરાયેલા સદર પરીક્ષાના નનયત મલૂયાકન પત્રકોને એકનત્રત કરીને જરૂરી િરાઈ કરીને  
બોડષની  સચૂના મજુબ ગિુની  ઓન લાઇન એન્ટ્રી કરવાની  થશે. 

 અગત્યની સચુનાઓ:-  
1) ઉમેદવાર કે સાંસ્થા િારા ઓનલાઈન એન્ટ્રી કયાષ વગર આવેદનપત્રો રાજ્ય પરીક્ષા બોડષમાાં સીધા મોકલવામાાં તો તે રદ 

ગિવામાાં આવશે. 

2) આવેદનપત્રો ચોકસાઇ પવૂષક ઓનલાઇન ભરવાનુાં રહશેે. ઉમેદવારે/સાંસ્થાએ આવેદનપત્ર ભરતી વિતે નામ, અટક, જન્ટ્મ 
તારીિ, જાનત કે અન્ટ્ય કોઇ બાબતે પરૂી ચોકસાઈ રાિવી. 

3) અરજીપત્રક ભરવામાાં કોઇપિ પ્રકારની મશુ્કેલી જિાય તો વેબસાઇટ પર આપવામાાં આવેલ ફોન નાંબર પર સાંપકષ કરવો.   
4) પાસીંગ ગણુ:-  

 (a) તમામ નવદ્યાથીઓ માટે આંતરીક તેમજ બાહ્ય પરીક્ષા પૈકી લેિીત તેમજ પ્રાયોણગક પરીક્ષાના દરેક નવર્યમાાં ૫૦% 

      કે તેથી વધ ુગિુ મેળવનાર નવદ્યાથી પાસ ગિાશે.   

 (b) માત્ર લેણિત વાનર્િક પરીક્ષામાાં ૫૦% કરતાાં વધારાના ટકા દીઠ એક ગણુ પરાંત ુવધમુાાં વધ ુ૧૫ ગણુ અને વધમુાાં 

વધ ુબે વવર્ય માાં જ આ કપૃાગણુ નો લાભ મળી શકશે. 

 (c)  તમામ નવદ્યાથીઓ માટે આંતરીક તેમજ બાહ્ય પરીક્ષા પૈકી લેિીત તેમજ પ્રાયોણગક પરીક્ષાના દરેક નવર્યમાાં ૫૦% 

      થી ઓછા હશે તો તે નવદ્યાથી નાપાસ ગિાશે.  

5) ગેરરીવત કેસ: ગેરરીનત કેસ વાળા  ઉમેદવારોએ તેમની સજા પિૂષ થયેલ હોય તો સજાના હુકમ ની નકલ આવેદનપત્ર 

સાથે જોડવાની રહશેે. 
6) અંધ – અપાંગ પરીક્ષાથીઓ બાબત: અંધ – અપાંગ પરીક્ષાથીઓની  બેઠક વ્યવસ્થા  ભોયતળીયે કરવાની રહશેે.તથા 

આવા પરીક્ષાથીઓને ૨૦ નમનનટ વધ ુસમય આપવાનો રહશેે. 
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7) લહહયા  (Writer) : 
I. લરહયાની માંજુરી માટે ઉમેદવારે પરીક્ષા શરૂ થવાના ૨ રદવસ પહલેા સાંબનધત જજલલા નશક્ષાિાનધકારીશ્રીની 

માંજૂરી મેળવી લેવાની રહશેે.  
II. લરહયાની માંજૂરી માટે ઉમેદવારે આચાયષશ્રી મારફતે નસવીલ સર્જનના અપાંગતાના પ્રમાિપત્ર સાથે સાંબનધત  

જજલલા નશક્ષિાનધકારીશ્રીને દરિાસ્ત કરવાની રહશેે.  
III. ધો.૧૧ સધુીના કોઈપિ ધોરિમાાં અભ્યાસ કરતા નવદ્યાથીને  લરહયા તરીકે રાિી શકાશે. 
IV. અક્સ્માતના સાંજોગોમાાં તાત્કાણલક લહીયાની આવશ્યકતા ઉભી થાય તો પિ સાંબનધત જજલલા નશક્ષિાનધકારીશ્રીની   

માંજૂરી મેળવાની રહશેે. 
V. જજલલા નશક્ષિાનધકારીશ્રી િારા જે લરહયાની માંજૂરી આપવામાાં આવેલ હોય તેની નકલ રાજય પરીક્ષા બોડષને 

મોકલાવવાની રહશેે. 
VI. લરહયા પરીક્ષાથીઓને ૨૦ નમનનટ વધ ુસમય આપવાનો રહશેે. 

 
 ર્ી.એલ.એર્. વાવર્િક પરીક્ષા – ૨૦૧૮ નો કાયડક્રમ  

#    પરીક્ષાના માધ્યમ મજુબ પેપર / કોર્ડુ ુાં નામ 

 

કોર્ડ 
નાંબર 

 

 માધ્યમ 

 

પેપર /કોર્ડુ ુાં નામ 

૫(અ) ગજુરાતી ગજુરાતી(ધો.૧થી૫) 

૫(અ) ઉરુ્ષ  ઉરુ્ષ  (ધો.૧થી૫) 

૫(અ) મરાઠી મરાઠી (ધો.૧થી૫) 

૫(અ) રહન્ટ્દી રહન્ટ્દી (ધો.૧થી૫) 

૫(અ) અંગે્રજી ગજુરાતી(ધો.૧થી૫) 

૫(અ) નસિંધી નસિંધી (ધો.૧થી૫) 

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર 
ર્ી.એલ.એર્.પ્રથમ  વર્ડ (નવો અભ્યાસક્ર્મ) પરીક્ષા : એવપ્રલ -૧૮  કાયડક્રમ  

તારીખ વાર સમય 

પેપર / 
કોર્ડ નાંબર વવર્ય કોર્ ગણુ 

૧૬-૪-૧૮ સોમવાર ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ 
૧( અ) બાળકોનો સવાાંગી વવકાસ અને ૂ રવડ પ્રાથવમક વશક્ષણ  

૭૦ 
૧( બ) અધ્યેતા અને મ રલ્યાાંકન  

૧૭-૪-૧૮ માંગળ ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ 
૨( અ) કેળવણી,સમાજ અભ્યાસક્રમ  અને અધ્યેતા  

૭૦ 

૨( બ) ભારતીય વશક્ષણદશડન અને પ્રવતડમાન ભારતીય સમાજ  

૧૯-૪-૧૮ ગરુુવાર ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ ૩ અભ્યાસક્રમ અને વગડવ્યવહાર ૭૦ 

૨૦-૪-૧૮ શકુ્રવાર ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ 
૪( અ) ગજુરાતીમાાં પ્રાવવણ્ય (સજ્જજ્તા)  

૭૦ 
૪( બ) અંગે્રજીમાાં પ્રાવવણ્ય (સજ્જજ્તા)  

૨૧-૪-૧૮ શવનવાર ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ 
૫( અ)  # ગજુરાતી (HL) (ધો.૧થી૫)   

૭૦ 
૫( બ) પયાડવરણ અભ્યાસ  (ધો.૧થી૫)  

૨૩-૪-૧૮ સોમવાર ૧૫:૦૦થી ૧૮:૦૦ ૬ ગચણત  (ધો.૧થી૫)  ૭૦ 

૨૪-૪-૧૮ માંગળ 
૧૫:૦૦થી ૧૭:૦૦ ૭ 

માહહતી અને પ્રત્યાયન તકવનકી િારા અધ્યયનુુાં 
સમદૃ્વિકરણ-૨ 

૫૦ 

૨૫-૪-૧૮ બધુવાર ૧૫:૦૦થી ૧૭:૦૦ ૮ બાળકુુાં શારીહરક અને સાાંવેચગક સ્વાસ્થ્ય અને વશક્ષણ-૨ ૫૦ 

૨૬-૪-૧૮ ગરુુવાર ૧૫:૦૦થી ૧૭:૦૦ ૯ સર્જનાત્મક નાટકો,લચલત્કલાઓ,ક્રાફ્ટ અને મ રલ્યાાંકન -૨ ૫૦ 
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# પરીક્ષાના માધ્યમ મજુબ  પેપર / કોર્ડુ ુાં નામ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* રહન્ટ્દી માધ્યમ નસવાયના પરીક્ષાથીઓ માટે કોર્ષ નાંબર-૫(બ):  હહન્દી-સાંસ્કતૃ   (ધો.૬થી૮) 
** રહન્ટ્દી માધ્યમના પરીક્ષાથીઓ માટે કોર્ષ નાંબર-૫(બ): ગજુરાતી-સાંસ્કૃત   (ધો.૬થી૮) 

 
 
 
 
 

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર 
ર્ી.એલ.એર્.દ્વિતીય વર્ડ   (નવો અભ્યાસક્મ)  પરીક્ષા : એવપ્રલ -૧૮  કાયડક્રમ 

તારીખ વાર સમય 

પેપર/  
કોર્ડ નાંબર  વવર્ય કોર્ડુ ુાં નામ ગણુ 

૧૬-૪-૧૮ સોમ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧( અ) 
બોધ (જ્ઞાન)અધ્યયન અને સામાજીક સાાંસ્કૃવતક 
પહરપે્રક્ષ્ય  ૭૦ 

૧( બ) સ્વની સમજ તરફ અને શૈક્ષચણક દ્ર્ ષ્ટટચબિંદુાંનો વવકાસ  

૧૭-૪-૧૮ માંગળ ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૨( અ) શાળા સાંસ્કવૃત,નેતતુ્વ અને પહરવતડન  ૭૦ 
૨( બ) વૈવવધ્ય,જાવત અને સમાવેશી વશક્ષણ  

૧૯-૪-૧૮ ગરુુ  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૩( અ) # ગજુરાતી (HL) (ધો.૬થી૮)  ૭૦ 
૩( બ) અંગે્રજી (L L) (ધો.૬થી૮)  

૨૦-૪-૧૮ શકુ્ર ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 
૪( અ) ગચણત (ધો.૬થી૮)  

૭૦ 
૪( બ) વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી (ધો.૬થી૮)  

૨૧-૪-૧૮ 

 

શવન 

 

૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 

૫( અ) સામાજજક વવજ્ઞાન  (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૫( બ) 
હહન્દી-સાંસ્કૃત   (ધો.૬થી૮) ( રહન્ટ્દી માધ્યમ નસવાયના ) * 

ગજુરાતી-સાંસ્કૃત  (ધો.૬થી૮) (હહન્દી માધ્યમ માટે) ** 

૨૩-૪-૧૮ સોમ 
૧૧:૦૦ થી ૧3:૦૦ ૬ 

માહહતી અને પ્રત્યાયન તકવનકી િારા અધ્યયન ુુાં 
સમદૃ્વિકરણ-૨ ૫૦ 

૨૪-૪-૧૮ માંગળ 
૧૧:૦૦ થી ૧3:૦૦ ૭ 

બાળકુુાં શારીહરક અને સાાંવેચગક સ્વાસ્થ્ય અને 
વશક્ષણ-૨ ૫૦ 

૨૫-૪-૧૮ બધુ ૧૧:૦૦ થી ૧3:૦૦ ૮ સર્જનાત્મકનાટકો,લચલત્કલાઓ,ક્રાફ્ટ અને મ રલ્યાાંકન -૨ ૫૦ 

 

કોર્ડ નાંબર 

 

 માધ્યમ 

 

પેપર/ કોર્ડુ ુાં નામ 

૩(અ) ગજુરાતી ગજુરાતી(ધો.૬થી૮) 

૩(અ) ઉરુ્ષ  ઉરુ્ષ  (ધો.૬થી૮) 

૩(અ) મરાઠી મરાઠી (ધો.૬થી૮) 

૩(અ) રહન્ટ્દી રહન્ટ્દી (ધો.૬થી૮) 

૩(અ) અંગે્રજી ગજુરાતી(ધો.૬થી૮) 
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રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ , ગાાંધીનગર 
ર્ી.એલ.એર્.દ્વિતીય વર્ડ(જરના અભ્યાસક્મ) પરીક્ષા :એવપ્રલ -૧૮ કાયડક્રમ 

તારીખ વાર સમય 

પેપર/  
કોર્ડ નાંબર 

 

વવર્યુુાં નામ 
 ગણુ 

૧૬-૦૪-૧૮ સોમવાર ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૧ શાળા સાંચાલન અને પ્રવતડમાન પ્રવાહો  ૧૦૦ 

૧૭-૦૪-૧૮ માંગળવાર  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૨ વશક્ષણ વ્યવહાર અને મ રલ્યાાંકન  ૧૦૦ 

૧૯-૦૪-૧૮ ગરુુવાર  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૩ ગજુરાતી (H.L.) # ૧૦૦ 

૨૦-૦૪-૧૮ શકુ્રવાર ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૪ ગચણત વશક્ષણ  ૧૦૦ 

૨૧-૦૪-૧૮ શનીવાર ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૫ સામાજજક વવજ્ઞાન  ૧૦૦ 

૨૩-૦૪-૧૮ સોમવાર  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૮ TLM Computer ૧૦૦ 

૨૪-૦૪-૧૮ માંગળવાર  ૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ ૯ વવજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી  ૧૦૦ 

 

૨૫-૦૪-૧૮ 

 

બધુવાર  
૧૧:૦૦ થી ૧૪:૦૦ 

૭ અંગે્રજી (L.L) (અંગે્રજી માધ્યમ  વસવાય) ૧૦૦ 

૭ (૧૫) ગજુરાતી (L.L.)(અંગે્રજી માધ્યમ  માટે)  ૧૦૦ 

 

૨૬-૦૪-૧૮ 

 

ગરુુવાર  
૧૧:૦૦ થી ૧3:૦૦ 

૬ હહિંદી (હહિંદી માધ્યમ  વસવાય ) * ૫૦ 

૬ (૧૨) ગજુરાતી (L.L.)(હહિંદી માધ્યમ માટે) ** ૫૦ 

૨૭-૦૪-૧૮ શકુ્રવાર ૧૧:૦૦ થી ૧3:૦૦ ૧૦ સાંસ્કતૃ ૫૦ 

 
 
 
 
 
 
 

# પરીક્ષાના માધ્યમ મજુબ  પેપર / કોર્ડુ ુાં નામ 

 
પ્રશ્નપત્ર નાંબર માધ્યમ પેપર/કોર્ડુ ુાં નામ 

૩ ગજુરાતી ગજુરાતી(H.L.) 

૩ ઉરુ્ષ  ઉરુ્ષ  (H.L.) 

૩ મરાઠી મરાઠી (H.L.) 

૩ રહન્ટ્દી રહન્ટ્દી (H.L.) 

૩ અંગે્રજી ગજુરાતી(H.L.) 

૩ નસિંધી  નસિંધી (H.L) 
 

* રહન્ટ્દી માધ્યમ નસવાયના પરીક્ષાથીઓ માટે કોર્ષ નાંબર-૬:  હહિંદી  

** રહન્ટ્દી માધ્યમના પરીક્ષાથીઓ માટે કોર્ષ નાંબર-૬: (૧૨) ગજુરાતી (L.L.) 
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 ર્ી.ઇએલ.એર્.  પ્રથમ / દ્વિતીય વર્ડ  ૨૦૧૮ બાહ્ય પ્રાયોચગક / લેચખત આંતરીક પરીક્ષાના ગણુાાંકન પત્રકો જમા કરાવવાની વવગત  

પરીક્ષા નુાં નામ 

(આંતરીક / બાહ્ય ) 

પત્રક 
નાંબર 

મલૂયાાંકન કરનાર  પરીક્ષક આચાયષશ્રી એ ડાયટમાાં જમા 
કરાવવાની તારીિ 

આચાયષશ્રી એ બોડષ મા જમા 
કરાવવાની તારીિ 

 

ટી.એલ.એમ 

(બાહ્ય) 

૨.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૨.૨ આંતહરક - 
૨.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૨.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે - 

 

સ્વાસ્થ્ય અને શારીહરક 
વશક્ષણ 

(બાહ્ય) 

૩.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૩.૨ આંતહરક - 
૩.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૩.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે  

 

કલા વશક્ષણ 

(ચચત્રકામ) 
(બાહ્ય) 

૪.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૪.૨ આંતહરક - 
૪.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૪.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે  

 

કલા વશક્ષણ  
(સાંગીત) 
(બાહ્ય) 

૫.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૫.૨ આંતહરક - 
૫.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૫.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે  

 
 

વાવર્િક પ્રાયોચગક પાઠ 

(બાહ્ય)  

૬.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૬.૨ આંતહરક - 
૬.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૬.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે  

 
 

કર્મ્યટુર પ્રાયોચગક 

(બાહ્ય)  

૭.૧ બાહ્ય -  
 

૧૪/૨/૧૮ થી ૧૬/૨/૧૮ 
૭.૨ આંતહરક - 
૭.૩ બાહ્ય + આંતહરક - 
૭.૦ બાહ્ય + આંતહરક પરીક્ષાના બીજા હદવસે - 

 
સમ રહજીવન 

(આંતરીક) 
૧.૧ અધ્યાપક+આચાયડ ૧૨/૦૩/૧૮  

 
 

૧૩/૦૩/૧૮ થી ૧૫/૦૩/૨૦૧૮ 

(બોડે ફાળવેલ તારીિ મજુબ) 

 
 

૧.૦ આચાયડ   ૧૨/૦૩/૧૮ 

સત્રાાંત પરીક્ષાઓ  
(કોસડ ૧ થી  ૬) અને           
શાળા ઇન્ટનડશીપ 

(કોસડ ૧૦) 
(આંતરીક) 

 
 

૮ 

 
 

અધ્યાપક+આચાયડ 

 
 

૧૨-૦૩-૧૮ 

 

                                                                                                       
 (પી.એ. જલ)ુ 
સ્થળ: ગાાંધીનગર અધ્યક્ષ 
તારીખ:૨૧/૧૧/૨૦૧૭ રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ 
                                                                                                      ગાાંધીનગર 

 નકલ રવાના અમલાથે 
(૧) પ્રાચાયષશ્રી  જજલ્લા વશક્ષણ તાલીમ ભવન, (તમામ) આપના તાબા હઠેળની તમામ સરકારી/ગ્રાાંટેડ/સ્વનનભષર અધ્યાપન માંરદર ને જાિ કરવા સારૂ. 
(૨) જજલ્લા વશક્ષણાવધકારીશ્રી (તમામ) 
(૩) જનરલ મેનેજરશ્રી, ઇન્ટ્ડેક્ષ-બી, ઉદ્યોગ ભવન, ગાાંધીનગર 
(૪) ચીફ પોસ્ટ માસ્ટર જનરલ, ગજુરાત રાજ્ય, અમદાવાદ 

 નકલ સાદર રવાના જાણ સારૂ. 
(૧)  અગ્ર સણચવશ્રી, નશક્ષિ નવભાગ, સણચવાલય, ગાાંધીનગર. 
(૨)  નનયામકશ્રી, જીસીઇઆરટી સેકટર -૧૨, ગાાંધીનગર 
(૩) નનયામકશ્રી, પ્રાથનમક નનયામકની કચેરી, બ્લોક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીવરાજ મહતેા ભવન, ગાાંધીનગર 
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તાલીમી સાંસ્થાઓએ સાંસ્થાની પ્રોફાઈલ, સ્ટાફ પ્રોફાઈલ અને ર્ી.એલ.એર્. અભ્યાસક્રમના તાલીમાથીઓના 
આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવા માટેની  પદ્ધવત દશાડવત ુાં પહરવશટટ 

 
 ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત :- 

 સૌથી પેહલા સાંસ્થાએ INSTITUTE PROFILE (A) અને STAFF PROFILE (B) ફરજીયાત ભરવાુુાં રહશેે. ે ની 
તારીખો ૨૩/૧૧/૨૦૧૭ થી ૩૦/૧૧/૨૦૧૭ સધુીની જ રહશેે. ે  ભરવાથી જ આપને આપની સાંસ્થાનો રજીસ્ટે્રશન નાંબર મળશે. 
ે ની મદદથી જ આપની સાંસ્થાના  વવદ્યાથીઓના ઓન લાઈન આવેદન પત્રો ભરી શકાશે.  
 STEP 1:- www.sebexam.org સાઈટ પર જવુાં. 
 STEP 2:- D EL ED EXAM પસાંદ કરવી  
 STEP 3:- કોલેજ કોર્ સીલેક્ટ કરવો. 
 STEP 4:- કોલેજનો સાંલગ્નતા નાંબર ટાઈપ કરવો. 
 STEP 5:- INSTITUTE PROFILE (A) ની તમામ વવગતો ફરજજયાત ભરવી. 
 STEP 6:- STAFF PROFILE (B) ની તમામ વવગતો ફરજજયાત ભરવી. 
 ઉપરોક્ત તમામ વવગતો ભરીને સબવમટ કરવાથી આપની સાંસ્થાનો પાાંચ આંકર્ાનો રજીસ્ટે્રશન નાંબર જનરેટ થશે. 
ે ની મદદ થી જ વવદ્યાથીઓના આવેદનપત્રો ભરી શકાશે. ે થી રજીસ્ટે્રશન નાંબરની ખાસ નોંધ રાખી તમામ ઓનલાઈન 
કાયડવાહી કરતી વખતે તેનો ઉપયોગ કરવો.  

આ જાહરેાતના સાંદભષમાાં રાજ્ય પરીક્ષા બોડષ િારા ઓનલાઇન જ અરજી સ્વીકારવામાાં આવશે. ઉમેદવાર 
તા.૦૧/૧૨/૨૦૧૭ (બપોરના ૧૪.૦૦) થી તા.૧૧/૧૨/૨૦૧૭ (સાાંજના ૧૬.૦૦ કલાક) દરમ્પયાન www.sebexam.org પર 
અરજીપત્રક ભરી શકાશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા માટે નીચે મજુબના સ્ટે્સ અનસુરવાના રહશેે. અરજીપત્રક Confirm કયાષ 
પછી જ અરજી માન્ટ્ય ગિાશે. 
 સમગ્ર ફોમષ અંગે્રજીમાાં ભરવાનુાં રહશેે. 

 સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવુાં. 

 ‘Apply online ‘ ઉપરClick કરવુાં. 

 “D.EL.ED -I, D.EL.ED –II પરીક્ષા-૧૮ ” સામે Apply On line પર  Click કરવુાં. 

 ત્યારબાદ જે પરીક્ષાનુાં આવેદનપત્ર ભરવાનુાં હોય (D.EL.ED -I, D.EL.ED –II તેના પર Apply Now પર Click  કરવુાં 

 D.EL.ED –II ના નવદ્યાથીઓએ એનપ્રલ- ૨૦૧૭ માાં આપેલી પરીક્ષા D.EL.ED -I  નો બેઠક નાંબર એડ કરવાથી આપનુાં 

ફોમષ આપો આપ ન્દ્સ્ક્રન પર દેિાશે જેને ચકાસીને આગળની નવગતો ભરવી  

 Apply Now પર Click કરવાથી Application Form  દેિાશે. Application Form   માાં સૌપ્રથમ માગવામાાં આવેલ તમામ 

મારહતી ભરવાની રહશેે. 

 Application Form   માાં * નનશાની વાળી મારહતી ફરજીયાત ભરવાની રહશેે. 

 અરજીફોમષ ઉમેદવારે ચોકસાઇ પવૂષકભરવાનુાં રહશેે.ઉમેદવાર  નુાં નામ ,અટક ,જન્ટ્મતારીિ ,જાનત,પરીક્ષાના નવર્યો કે 

અન્ટ્ય કોઇપિ બાબતે પાછળથી રાજય પરીક્ષા બોડષ તરફથી કોઇપિ સધુારો કરી આપવામાાં આવશે નહી,જેની િાસ 

નોંધ લેવી. 

 REPEATER (પનુરાવનતિત)  નવદ્યાથીના મકુ્ક્તના નવર્યો ની પરેૂપરૂી ચકાસિી  કરી જે નવર્યની પરીક્ષા આપવાની હોય 

તે નવર્ય આગળ દશાષવેલ બોક્સ  પર Click   કરવાનુાં રહશેે. 

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
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 D.EL.ED - I ના ATKT નવદ્યાથીઓએ D.EL.ED - I માાં નવર્યો ની પરેૂપરૂી ચકાસિી  કરી જે નવર્યની પરીક્ષા આપવાની 

હોય તે નવર્ય આગળ દશાષવેલ બોક્સ  પર Click   કરવાનુાં રહશેે. 

 હવે Save પર Click  કરવાથી તમારો  Data Save  થશે. અહીં ઉમેદવારનો Application Number Generate  થશે. જે 

ઉમેદવારે સાચવીને રાિવાનો રહશેે. 

 હવે પેજના ઉપરના ભાગમાાં Upload  photo- Signature પર  Click કરો. અહીં તમારો Application Number Type કરો 

અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. અહીં Photo અને Signature upload  કરવાના છે. 

 Photo અને Signature upload કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature JPG format માાં (10 Kb)સાઇઝથી વધારે 

નહીં તે રીતે Computer માાં હોવા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના સ્ક્રીનમાાંથી જે ફાઇલમાાં 

JPG format  માાં તમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. અને Open Button  ને Click કરો. હવે Browse  

Button ની બાજુમાાં upload Button પર Click કરો, હવે બાજુમાાં તમારો Photo દેિાશે. હવે આજ રીતે Signature પિ 

upload કરવાની રહશેે. 

 હવે Confirm Applicationપર  Click કરો.અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type 

કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. જો અરહ અરજીમાાં સધુારો કરવાનો જિાય તો Edit Application  ઉપર Click 

કરીને સધુારો કરી લેવો. 

  એક્વાર અરજી Confirm કયાષ પહલેાાં કોઇ પિ પ્રકારનો સધુારો અરજીમાાં કરી શકાશે. પરાંત ુઅરજી Confirm થઇ ગયા 

બાદ અરજીમાાં કોઇપિ જાતનો સધુારો કરી શકાશે નહી. 

 જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જિાય તો જ Confirm પર Click કરવુાં.Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો 

Online  સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ જ માન્ટ્ય ગિાશે. 

 અરજી Confirm થઇ ગયા બાદ ઉમેદવાર નો Confirmation Number Generate  થશે. જે ઉમેદવારે સાચવીને રાિવાનો 

રહશેે 

 હવે Print Application & Fee Challan પર Click કરવુાં. અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમારી 

Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. 

 આથી તમારી અરજીપત્રકની તથા ફી ચલિની સ્લીપ ની  નપ્રન્ટ્ટ કાઢી  લેવી. ત્યારબાદ ફી ચલિની સ્લીપ ગજુરાતની 

કોઇપિ કોમ્પ્યટુરાઇઝ ભારતીય પોસ્ટ ઑફીસની શાિામાાં તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૭ થી ૧/૧૨/૨૦૧૭ બપોરના ૧૪:૦૦ 

કલાક સધુીમાાં ફી રોકડ થી જમા કરાવવાની રહશેે. 

 હવે અરજીપત્રક્ની  નપ્રન્ટ્ટ પર પરીક્ષાથી એ ભરેલી તમામ નવગતો િરેિર સાચી છે. તેની િાતરી કરી પરીક્ષાથીની સહી 

લેવી તથા  પ્રમાણિત કયાષ બદલ  સાંસ્થાના પ્રાચાયષશ્રી / આચાયષશ્રીએ સહી નસક્કા કરવાના રહશેે.  


