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યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગજુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય 
“ડી.ી.એવ.ઈ યીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ું જાશયેનામ ું” 

“Notification of DPSE Exam -2019” 
ક્રભાુંક:યાફો/DPSE/૨૦૧૯/૫૨૬૪-૫૨૮૭                                                                   તા:૧૨/૦૨/૨૦૧૯ 

શળક્ષણ શલબાગનાાં ત્ર ક્રભાાંક:જળબ/૧૨૧૭/શવિંગર પાઈર/૭૯/ન તાયીખ:૧૯/૧૨/૨૦૧૭ થી ડડપ્રભા ઈન પ્રી-સ્કુર 
એજ્યકેુળન (D.P.S.E.) નાાં પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડના અભ્માવક્રભ અને મલુમાાંકન ભાખાને ળૈક્ષણણક લડ:૨૦૧૭-૧૮ થી 
અજભાઈવી ધયણે રાગ ુકયી ત્માય ફાદ અંશતભ સ્લરૂને અભરભાાં મકુલાની ભાંજુયી આલાભાાં આલેર છે. 

જે અનવુાય ળૈક્ષણણક લડ:૨૦૧૭-૧૮ થી ડી.ી.એવ.ઈ. અભ્માવક્રભ ફે લડન અભરી ફનેર શમ, ડી.ી.એવ.ઈ 
વાંસ્થાઓભાાં અભ્માવ કયતાાં શનમશભત યીક્ષાથીઓ તેભજ આ અભ્માવક્રભનાાં નુયાલશતિત ઉભેદલાય ભાટેની ફાહ્ય રેણખત યીક્ષા 
આગાભી એશપ્રર - ૨૦૧૯ ભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ, ગાાંધીનગય િાયા મજલાભાાં આલળે.  

ડી.ી.એવ.ઈ.નો નલો અભ્માવક્રભ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ થી અભરભાું આલેર છે. NCTE નોર્મવસ મ જફ આ અભ્માવક્રભભાું 
પ્રલેળ ભેલનાય ઉભેદલાયે પ્રલેળ ભેવ્મા તાયીખથી ત્રણ લસભાું આ અભ્માવક્રભ ણૂસ કયલાનો યશ ેછે. જે અન વાય લસ:૨૦૧૬ 
થી અને ત્માય છીના દય લે ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ લસભાું પ્રલેળ ભેલેર તભાભ વલદ્યાથીઓએ પ્રલેળ રીધાની તાયીખ થી ત્રણ 
લસ સ ધીભાું ડી.ી.એવ.ઈ. દ્વિતીમ લસની યીક્ષા ાવ કયી અભ્માવક્રભ ણૂસ કયલાનો યશળેે. આ અંગેની તારીભાથીઓને જાણ 
કયલાની જલાફદાયી વુંફવધત વુંસ્થાઓની યશ ેછે.   

ડી.ી.એવ.ઈ. જ ના અભ્માવક્રભભાું અન ત્તીણસ યશરે ઉભેદલાયો ભાટે એવપ્રર – ૨૦૧૯ ભાું રેલાનાય લાવિક યીક્ષા તેઓ 
ભાટે આખયી તક યશળેે. જે અંગે જ ના અભ્માવક્રભના અન ત્તીણસ યશરેા ઉભેદલાયોને વુંફવધત વુંસ્થાઓએ જાણ કયલાની યશળેે. જેની 
ખાવ નોંધ રેલી. 

                  વભગ્ર યીક્ષાન શલગતલાય કામડક્રભ તથા સચૂનાઓ નીચે મજુફ છે. 
ક્રભ વલગત તાયીખ 
૧ જાશયેનામુાં ફશાય ાડયાની તાયીખ  ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ 
૨ યા..ફ. િાયા જાશયેનામુાં E-mail થી વાંફશધત ડામેટ અને તભાભ વાંસ્થાનને ભકરલાની તાયીખ ૧૨/૦૨/૨૦૧૯ 

૩ લેફવાઇટ ય વાંસ્થા િાયા ઉભેદલાયનાાં આલેદનત્ર ઓનરાઇન બયલાન વભમગા  
૧૮/૦૨/૨૦૧૯ થી 
૨૩/૦૨/૨૦૧૯ 

૫ 
આચામડશ્રીએ વાંસ્થા િાયા બયામેરા આલેદનત્રની શાડડકી અને વફ્ટકી યાજ્મ યીક્ષા 
ફડડભાાં જભા કયાલલાન વભમગા 

૨૭/૦૨/૨૦૧૯  

૬ વાંસ્થાઓ િાયા ફડડ ાવેથી વીટનાંફય અને મલૂમાાંકન ત્રક ભેલી રેલાની તાયીખ  ૦૭/૦૩/૨૦૧૯ 

૭ તારીભી વાંસ્થા/કરેજ કક્ષાએ રેલાતી તભાભ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષાન વભમગા  
૧૧/૦૩/૨૦૧૯ થી 
૧૬/૦૩/૨૦૧૯ 

૮ 
દયેક તારીભી વુંસ્થાના આચામસશ્રીઓએ ફાહ્ય પ્રામણગક યીક્ષાના યીક્ષક િાયા તૈમાય થમેર 
ગણુત્રક (ફાહ્ય યીક્ષક+આંતયીક યીક્ષક+એકાંદયી ત્રક)  વીરફાંધ કલવડ યાજ્મ યીક્ષા 
ફોડસ, ગાુંધીનગયભાું રૂફરૂ જભા કયલાનો વભમગાો  

યીક્ષા ણૂડ થમાના 
ફીજા ડદલવે અથલા  
૧૮/૦૩/૨૦૧૯ 
સધુીભાાં  

૯ 
દયેક તારીભી વુંસ્થાઓએ વાંસ્થા િાયા રેલાતી  તભાભ આંતડયક યીક્ષાના ગણુત્રકનાાં 
વીરફાંધ કલવડ  વુંસ્થાએ યાજ્મ યીક્ષા ફોડસ , ગાુંધીનગયભાું જભા કયલાનો વભમગાો  

૧૦/૦૪/૨૦૧૯ 

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

૧૧ રેણખત યીક્ષાન  વભમગા 
૨૨/૦૪/૨૦૧૯ થી 
૦૧/૦૫/૨૦૧૯ 
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 યીક્ષાન ું ભાધ્ મભ : 
યીક્ષાનુાં ભાધ્ મભ ગજુયાતી અને અંગે્રજી યશળેે. તભાભ પ્રશ્નત્રના ઉત્તય ઉત્તયલશીભાાં જ આલાના યશળેે.  

 યીક્ષાનાું પ્રશ્નત્રો : 
 તભાભ પ્રશ્નત્ર લણાડનાત્ભક સ્લરૂના યશળેે. 

 તભાભ પ્રશ્નત્રના ઉત્તય ઉત્તયલશીભાાં જ આલાના યશળેે. 
 ઓનરાઇન અયજી કયલાની યીત :- 

 આ જાશયેાતના વાંદબડભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફડડ િાયા ઓનરાઇન જ અયજી સ્લીકાયલાભાાં આલળે. ઉભેદલાય તા.૧૮/૦૨/૨૦૧૯ 
(ફોયના ૧૪.૦૦) થી તા.૨૩/૦૨/૨૦૧૯ (યાતના ૨૩.૫૯ કરાક) દયશભમાન www.sebexam.org ય અયજીત્રક બયી 
ળકાળે. ઉભેદલાયે અયજી કયલા ભાટે નીચે મજુફના સ્ટેપ્વ અનવુયલાના યશળેે. અયજીત્રક Confirm કમાડ છી જ અયજી 
ભાન્મ ગણાળે. વભગ્ર પભડ અંગે્રજીભાાં બયલાનુાં યશળેે. 

 વો પ્રથભ www.sebexam.org ય જઈ ‘Apply online ‘ ઉયClick કયવુાં. 
 “D.P.S.E. યીક્ષા-૧૯” વાભે Apply On line ય Click કયવુાં. 
 Apply Now ય Click કયલાથી Application Form દેખાળે. Application Form ભાાં વોપ્રથભ ભાગલાભાાં આલેર તભાભ 

ભાડશતી બયલાની યશળેે. 

 Application Form ભાાં * શનળાની લાી ભાડશતી પયજીમાત બયલાની યશળેે. 

 અયજીપભડ ઉભેદલાયે ચકવાઇ લૂડક બયલાનુાં યશળેે. ઉભેદલાયનુાં નાભ, અટક, જન્ભતાયીખ, જાશત, યીક્ષાના શલમ કે 
અન્મ કઇણ ફાફતે ાછથી યાજમ યીક્ષા ફડડ તયપથી કઇણ સધુાય કયી આલાભાાં આલળે નશી, જેની ખાવ નોંધ 
રેલી. 

 શલે Save ય Click  કયલાથી તભાય Data Save થળે. અશીં ઉભેદલાયન Application Number Generate થળે. જે 
ઉભેદલાયે વાચલીને યાખલાન 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 દેખાળે. 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 અડશ અયજીભાાં સધુાય કયલાન જણામ ત Edit Application  ઉય Click કયીને 
સધુાય કયી રેલ. 

 એકલાય અયજી Confirm કમાડ 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 યાખલ. 
 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 શપ્રન્ટ કાઢી રેલી. ત્માયફાદ પી ચરણની સ્રી મજુફની પીની 

યકભ વાંફશધત વાંસ્થાભાાં જ યકડેથી જભા કયલાની યશળેે. 
 શલે અયજીત્રકની શપ્રન્ટ ય યીક્ષાથીએ બયેરી તભાભ શલગત ખયેખય વાચી છે. તેની ખાતયી કયી યીક્ષાથીની વશી રેલી 

તથા પ્રભાણણત કમાડ ફદર  વાંસ્થાના પ્રાચામડશ્રી / આચામડશ્રીએ વશી શવક્કા કયલાના યશળેે. 

http://www.sebexam.org/
http://www.sebexam.org/
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 ઉભેદલાયની મોગ્મતા:- 
1) પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી િાયા કેન્રીકૃત પ્રલેળ પ્રડક્રમાથી NCTE ભાન્મતા પ્રાપ્ત D.P.S.E. વાંસ્થાઓભાાં 

પ્રલેળ ભેલેર શમ અને અભ્માવ ચાલ ુશમ તેલા ઉભેદલાય. 

2) જે વાંસ્થાભાાં અભ્માવ કયતા શમ અને તે વાંસ્થા િાયા ઉભેદલાયની યજી. પી અને તે વાંસ્થાના વાંરગ્નતા પી યાજ્મ યીક્ષા 

ફડડભાાં ચાલ ુલે બયલાભાાં આલેર શમ.   

3) NCTEનાાં નર્મવડ અને GCERT િાયા શનમત થમેર લડ દયશભમાન ઓછાભાાં ઓછા ૨૦૦ ળૈક્ષણણક કામડડદલવ શાજય યશી 
અભ્માવક્રભ ણૂડ કયેર શમ તેલા જ ઉભેદલાય. જ કઇ ઉભેદલાયની શાજયી  ૨૦૦  કામડડદલવ કયતા ઓછી શલા 
છતાાં વાંસ્થા પભડ બયાલળે ત તેલી વાંસ્થા વાભે કામદેવયની કામડલાશી કયલાભાાં આલળે. 

4) સ્લશનબડય ડી.ી.એવ.ઈ. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ ક્લટાભાાં પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીઓની પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની 
કચેયી િાયા ભાંજૂય કયેર માદી વાથે ભકરલાની યશળેે.  

 પી બયલાની યીત:-   
યીક્ષા પી બયલા ભાટે ઉભેદલાયે અયજી Confirm થમા ફાદ ચરણ સ્રીની શપ્રન્ટ ભેલીને, આ ચરણ મજુફની પી  

વાંફશધત વાંસ્થાભાાં યકડભાાં જભા કયાલલાની યશળેે. દયેક વાંસ્થાએ પ્રથભ અને દ્વિશતમ લડના ઉભેદલાય ાવેથી આલેર ચરણની 

નકર મજુફ લડ લાયની માદી તૈમાય કયી ઉભેદલાય ાવેથી જભા થમેર પી ેટેની પ્રથભ અને દ્વિશતમ લડની કુર યકડ યકભન 
વાંયકુત ડડભાન્ડ ડ્રાફ્ટ "વચચલશ્રી, યાજ્મ યીક્ષા ફોડસ ગાુંધીનગય"નાાં નાભન કઢાલી આલેદનત્રની પાઈર વાથે યાજ્મ યીક્ષા 

ફડડભાાં જભા કયાલલાન યશળેે.  

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

ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડનાાં શનમશભત ઉભેદલાયની યીક્ષા પીની શલગત 
ક્રભ શલગત પ્રથભ લડ દ્વિતીમ લડ 
૧ ઓનરાઇન આલેદનત્ર પી  ૨૫/- ૨૫/- 
૨ શનમશભત તારીભાથીઓની યીક્ષા પી  ૨૫૦/- ૨૫૦/- 
૩ ગણુત્રક પી  ૫૦/- ૫૦/- 
૪ પ્રભાણત્ર પી  - ૫૦/- 
૫ ભાઇગે્રળન વટીપીકેટ પી  - ૫૦/- 

કુર પી ૩૨૫/- ૪૨૫/- 
ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડનાાં નુયાલશતિત ઉભેદલાયની યીક્ષા પીની શલગત 

૬ ઓનરાઇન આલેદનત્ર પી  ૨૫/- ૨૫/- 
૭ નુયાલશતિત એક શલમ દીઠ  ૫૦/- ૫૦/- 
૮ ગણુત્રક પી  ૫૦/- ૫૦/- 

ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડનાાં શનમશભત / નુયાલશતિત ઉભેદલાયની યીચેડકિંગ પીની શલગત 
૯ યીચેકીંગ પી  એક શલમ દીઠ ૧૦૦/- ૧૦૦/- 

ડી.ી.એવ.ઈ. પ્રથભ અને દ્વિતીમ લડનાાં શનમશભત / નુયાલશતિત ઉભેદલાયની સધુાયા પીની શલગત 

૧૦ 
ગણુત્રક, પ્રભાણત્ર, ભાઇગે્રળન વટી ૈકી કઇણ પ્રભાણત્રભાાં એક 
સધુાયાદીઠ 

૧૦૦/- ૧૦૦/- 

  
નોંધ:- ઉયોક્ત વલગતે દળાસલેર પી ના ધોયણો કયતા યીક્ષા પી ના વુંદબસભાું કોઈણ પ્રકાયની લધ  પી ની યકભ કોઈ તારીભી 
વુંસ્થા રઈ ળકળે નશીં. 
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 વુંસ્થાએ  યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો / પ્રભાણત્રો  વલગતો  :- 
1. પાઈર નુંફય – ૧ ભાું યજ  કયલાના આધાયો:-  

    (1.1):- નીચેના પભેટભાાં વાંસ્થાન પલડડીંગ રેટય. 
ક્રભ વલગત SC ST OBC GEN TOTAL  

૧ DPSE પ્રથભ લસ(NEW COURSE)ના વનમવભત તારીભાથીઓની વુંખ્મા       

૨ DPSE પ્રથભ લસ(NEW COURSE)  નયાલવતિત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા      

૩ DPSE દ્વિવતમ લસ(NEW COURSE)ના વનમવભત તારીભાથીઓની વુંખ્મા      

૪ DPSE OLD COURSEનાું  નયાલવતિત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા      

ક ર      

    (1.2): નીચે દળાડલેર ત્રક મજુફના નમનૂાભાાં શલદ્યાથીઓની માદી યીક્ષા પીના ડી.ડી. વાથે જભા કયાલલાની યશળેે.  

ક્રભ 
કન્પભેળન 

નાંફય 

શલદ્યાથીનુાં નાભ 
લડ 

(પ્રથભ/દ્વિશતમ) 
શલદ્યાથીન પ્રકાય 

(શનમશભત/નુયાલશતિત) 
પીની યકભ 

અટક નાભ 
શતા/શતનુાં 

નાભ 
        
        
        

 
(1.૩): તાયીજ ત્રક 

પ્રથભ લડ શનમશભત ઉભેદલાયની વાંખ્મા  ડી.ડી.ની શલગત 
પ્રથભ લડ નુયાલશતિત ઉભેદલાયની વાંખ્મા  ફેન્કનુાં નાભ  
દ્વિશતમ લડ શનમશભત ઉભેદલાયની વાંખ્મા  ડી.ડી.ની યકભ  
જુના અભ્માવક્રભનાાં નુયાલશતિત ઉભેદલાયની વાંખ્મા  ડી.ડી.ની તાયીખ  

 
(1.4): વાંસ્થાના ડી.ી.એવ.ઈ ના શનમશભત અને નુયાલશતિત ઉભેદલાયની લડ લાય અરગ-અરગ માદી ક્ષશત યડશત ધ-૧૨ 
       ની ભાકડળીટ પ્રભાણે જ (અટક+શલદ્યાથીનુાં નાભ+શતાનુાં નાભ-ALPHABATICALLY ORDER મજુફ) અંગે્રજી કેશટર 
       અક્ષયભાાં “Times New Roman” પન્ટભાાં શાડડ કી તથા વફ્ટકી (વી.ડી.) એક્વેરભાાં (Excel sheet) તૈમાય કયી વી.ડી. 
       ય કરેજનુાં નાભ/કરેજ કડ દળાડલીને પાઈરભાાં વાભેર યાખલાના યશળેે.  
 
(1.5): વાંસ્થાએ તાના રેટય ેડ ય નીચેના પભેટભાાં વાંસ્થાની વાંરગ્નતા અને તારીભાથીઓની યજી. પી ફડડ ખાતે જભા 
       કયાલેર છે તેની શલગત  દળાડલત ુત્રક :   

      પી ક ર વુંખ્મા ફેંક ન ું નાભ તાયીખ ટ્રાન્ઝઝ./ડી.ડી નુંફય પીની યકભ ક ર યકભ 
યજીસ્ટે્રળન        
વુંરગ્નતા  -      
ક ર પી       

2. પાઈર નુંફય- ૨ ભાું યજ  કયલાના આધાયો:-  
(2.1) - ઉભેદલાય િાયા બયામેરા આલેદનત્ર જેભાાં આચામડશ્રીએ વશી શવક્કા કયેર શમ તે અવર આલેદનત્ર. 
(2.2) - પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી િાયા આલાભાાં આલેરા પ્રલેળ ત્રની નકર. 

       (2.૩) - ધયણ - ૧૨ ની ભાકડળીટની નકર ( પ્રથભ/દ્વિતીમ લડ શનમશભત ભાટે) તથા પ્રથભ લડ નુયાલશતિત /જુના  
                અભ્માવક્રભના નુયાલશતિત ઉભેદલાયના ડકસ્વાભાાં ધયણ – ૧૨ અને ડી.ી.એવ.ઈ. ભાકડળીટની નકર. 
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3. ઉયોક્ત ફુંને પાઈરો ય નીચે દળાસલેર નમ નાન  ત્રક ેસ્ટ કયી મ કલાન  યશળે 

 

 ડી.ી.એવ.ઈ. યીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ું વભમ ત્રક:- 

યાજ્મ યીક્ષા ફોડસ , ગાુંધીનગય 
ડી.ી.એવ.ઈ પ્રથભ લસ નલા અભ્માવક્રભની યીક્ષાનો કામસક્રભ એવપ્રર-૨૦૧૯ 

કડ તાયીખ લાય વભમ શલમનુાં નાભ ગણુ 

૧ ૨૨-૦૪-૧૯ વભ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાયતભાાં શળશ ુવાંબા અને કેલણી ૭૦ 

૨ ૨૩-૦૪-૧૯ ભાંગ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ફાક અને ફા શલકાવ ૭૦ 

૩ ૨૪-૦૪-૧૯ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ફા આયગ્મળાસ્ત્ર અને ણ ૭૦ 

૪ ૨૫-૦૪-૧૯ ગરુુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ લૂડપ્રાથશભક શળક્ષણન અભ્માવક્રભ : શવધ્ધાાંત અન ેપ્રાથશભકતાઓ ૭૦ 

૫ ૨૬-૦૪-૧૯ શકુ્ર ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ગાણણશતક વાંકલનાન શલકાવ ૭૦ 

૬ ૨૭-૦૪-૧૯ ળશન ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાા શલકાવ ૭૦ 

૭ ૨૯-૦૪-૧૯ વભ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ફાકભાાં માડલયણીમ વભજન શલકાવ ૭૦ 

૮ ૩૦-૦૪-૧૯ ભાંગ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ લૂડ પ્રાથશભક શળક્ષણની ધ્ધશતઓ અને વાભગ્રી ૭૦ 

૯ ૦૧-૦૫-૧૯ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦ સ્લશલકાવ ૩૦ 
 

યાજ્મ યીક્ષા ફોડસ , ગાુંધીનગય 
ડી.ી.એવ.ઈ દ્વિતીમ લસ નલા અભ્માવક્રભની યીક્ષાનો કામસક્રભ એવપ્રર-૨૦૧૯ 

કડ તાયીખ લાય વભમ શલમનુાં નાભ ગણુ 

૧ ૨૨-૦૪-૧૯ વભ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ જાશત, લશૈલધ્મ અન ેવભાલળેી શળક્ષણ  ૭૦ 

૨ ૨૩-૦૪-૧૯ ભાંગ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ લૂડ પ્રાથશભક શળક્ષણ: આમજન અને વ્મસ્થાન ૭૦ 

૩ ૨૪-૦૪-૧૯ બધુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ બાા, ગણણત અને માડલયણનુાં વ ાંકણરત શળક્ષણ ૭૦ 

૪ ૨૫-૦૪-૧૯ ગરુુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ લારી અને વભાજ શળક્ષણ ૭૦ 

૫ ૨૬-૦૪-૧૯ શકુ્ર ૧૪:૦૦ થી ૧૫:૩૦ સ્લ શલકાવ ૩૦ 

 
 
 
 

ક્રભ વલગત  
૧ કોરેજનો કોડ અને નાભ  
૨ કોરેજ ન ું  રૂ વયનામ ું   
૩ કોરેજ જજલ્રો  

૪ 
કોરેજ આચામસશ્રીન   નાભ  
આચામસશ્રીનો ભો.નું  
વુંસ્થાનો ટેરીપોન નુંફય    

૫ ડી.ી.એવ.ઈ- પ્રથભ લસ નલો અભ્માવક્રભ વનમવભત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા   
૬ ડી.ી.એવ.ઈ- પ્રથભ લસ નલો અભ્માવક્રભ  નયાલવતિત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા   
૭ ડી.ી.એવ.ઈ- દ્વિવતમ લસ નલો અભ્માવક્રભ વનમવભત ઉભેદલાયોની વુંખ્મા   
૮ ડી.ી.એવ.ઈ  નયાલવતિત (ઓલ્ડ કોસ) ઉભેદલાયોની વુંખ્મા  
૯ ક ર ઉભેદલાયોની વુંખ્મા  
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યાજ્મ યીક્ષા ફોડસ , ગાુંધીનગય 

ડી.ી.એવ.ઈ જૂનો અભ્માવક્રભ  યીક્ષા કામસક્રભ એવપ્રર - ૨૦૧૯ 
ક્રભ તાયીખ લાય વભમ શલમનુાં નાભ ગણુ 

૧ ૨૨-૦૪-૧૯ વભલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ફારભાનવળાસ્ત્ર  ૫૦ 

૨ ૨૩-૦૪-૧૯ ભાંગલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ શળક્ષણના શવધ્ધાાંત  ૫૦ 

૩ ૨૪-૦૪-૧૯ બધુલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ળાા વાંચારન  ૫૦ 

૪ ૨૫-૦૪-૧૯ ગરુુલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ફા આયગ્મ અને ફા કલમાણ પ્રવશૃતઓ  ૫૦ 

૫ ૨૬-૦૪-૧૯ શકુ્રલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ લૂડ પ્રાથશભક કેલણીન ઇશતશાવ  ૫૦ 

૬ ૨૭-૦૪-૧૯ ળશનલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ લૂડ પ્રાથશભક શળક્ષણના પ્રલતડભાન પ્રશ્ન ૫૦ 

૭ ૨૯-૦૪-૧૯ વભલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ઇન્દ્ન્રમ શલકાવ શળક્ષણ દ્ધશત   ૫૦ 

૮ ૩૦-૦૪-૧૯ ભાંગલાય ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ 
બાાકીમ તથા ગણન શલકાવની ળૈક્ષણણક 
દ્ધશત 

૫૦ 

 
 વુંસ્થાએ કયલાની કામસલાશી: 

સ્લશનબડય D.P.S.E. વાંસ્થાભાાં ભેનેજભેન્ટ ક્લટાભાાં પ્રલેળ ભેલેર તારીભાથીની પ્રાથશભક શળક્ષણ શનમાભકશ્રીની કચેયી 
િાયા ભાંજુય કયલાભાાં આલેર અચકુ ભકરલાની યશળેે 
(૧) વુંસ્થાના વનમવભત/ નયાલવતિત વલદ્યાથીઓને યીક્ષાના આલેદનત્રો ઓનરાઇન બયાલીને જરૂયી ચકાવણી કયી વશી-વવક્કા  
    વાથે પ્રભાચણત કયલાની  વુંણૂસ જલાફદાયી જે તે વુંસ્થાના આચામસશ્રીની યશળેે. 
(૨) વલદ્યાથીઓ/કોરેજોએ ઓનરાઈન  બયેરા આલેદનત્રો ભાું કોઇ ણ પ્રકાય ની ક્ષવત શોમ તો યેૂયૂી ચકાવણી કયી વુંસ્થાના 
    આચામસ િાયા જ સ ધાયો કયાલલાની વુંણૂસ જલાફદાયી જે તે વુંસ્થાના આચામસ ની યશળેે.   
(૩) આચામસશ્રીએ  નયાલવતિત વલદ્યાથીના મ ક્ક્તના વલમો ની યેૂયૂી ચકાવણી કયી આલેદનત્ર બયાલલાના યશળેે.  
(૪) વુંસ્થાએ વુંસ્થા અને વલદ્યાથીના યજૂ કયલાના જરૂયી આધાયો/પ્રભાણત્રોની તભાભ વલગતો ની ચકાવણી કયીને મોગ્મ 
    યીતે પાઇરીંગ કયી તા:૦૩/૦૩/૨૦૧૯ ના યોજ ફોયના ૧૧ થી ૪ સ ધીભાું યાજમ યીક્ષા ફોડસભાું જભા કયાલલાના યશળેે. 
(૫) ડી.ી.એવ.ઈ વલદ્યાથીઓને લાવિકાઠની ફાહ્ય યીક્ષા ભાટે વભમવય શાજય યાખલાના યશળેે.  
(૬) ફોડસ  િાયા પાલલાભાું આલેર વીટનુંફય ભેલી રેલા,તથા વુંસ્થાના આચામસશ્રી િાયા મલૂ્માુંકનત્રકો ય વીટનુંફય વાથે   
    જરૂયી વલગતોની તૂસતા કયલી.અને તેની ચકાવણી કમાસ ફદર વફુંવધત વુંસ્થાના યીક્ષાથીઓના મલૂ્માુંકનત્રકો ય 
    આચામસશ્રી િાયા ગ ણાુંકન શરેા વુંસ્થાનો  વવક્કો રગાલીને વશી કયી ભોફાઇર નુંફય રખલાનો યશળેે. 
(૭) ડી.ી.એવ.ઈ યીક્ષા ૈકી જે તે યીક્ષાના ગેયશાજય યશરે યીક્ષાથીની નોંધ જે તે આંતરયક યીક્ષકશ્રી અને ફાહ્ય 
    યીક્ષકશ્રીના તેભજ એંકઝદયી મલૂ્માુંકનત્રક ય વીટ નુંફય વાભે AB અને   નીચે વીટ નુંફય ની   નોધ () “રાર” ળાશી 
થી 
    વુંસ્થાના આચામસશ્રી િાયા  ગ ણાુંકન શરેા કયલાની  યશળેે . 
 

 ાવીંગ  ગ ણ :- 
  ડી.ી.એવ.ઈ નલા અભ્માવક્રભના યીક્ષાથીઓ ભાટે જ તભાભ યીક્ષા અને દયેક શલમભાાં ાવીંગ  ગણુ ૫૦% તથા 
૫૦%  કયતાાં લધાયાના ટકા દીઠ એક ગણુ યાંત ુ લધભુાાં લધ ુ૧૫ ગણુ અને લધભુાાં લધ ુફે શલમ ભાાં જ આ ક્રુાગણુ  ન 
રાબ ભી  ળકળે.  

 ગેયયીવત કેવ :-  
ગેયયીવત કેવ લાા તારીભાથીઓએ તેભની વજા ણૂસ શોમ તો વજાના હ કભ ની નકર આલેદનત્ર વાથે જોડલી. 

 યીક્ષા કેઝરો:- 
આ યીક્ષાના કેઝરો: ફનાવકાુંઠા, બાલનગય, ગાુંધીનગય, ખેડા, યાજકોટ, સ યત, લડોદયા યશળેે. 



 

7 

 

 અગત્મની સચૂનાઓ :-  
 ઉભેદલાય અથલા ળાાઓ તેભના આલેદનત્રો યાજ્મ યીક્ષા ફોડસભાું વીધા ભોકરળે તો તે યદ ગણલાભાું આલળે. 
 અયજી પોભસ ચોકવાઇ લૂસક ઓનરાઇન બયલાન ું યશળેે. નાભ, અટક,જઝભ તાયીખ,જાવત કે અઝમ કોઇ ફાફતે ાછથી 
ફોડસ િાયા કોઇણ પ્રકાય નો સ ધાયો કયી આલાભાું આલળે નશીં. જેની ખાવ નોંધ રેલી.  

 અયજીત્રક બયલાભાું કોઇણ પ્રકાયની મ શ્કેરી જણામ તો યાજ્મ યીક્ષા ફોડસનો વુંકસ  કયલો.   
 
સ્થ: ગાુંધીનગય 
તાયીખ:૧૨/૦૨/૨૦૧૯                    

    (ી.એ.જલ  ) 
      અધ્ મક્ષ 
યાજમ યીક્ષા ફોડસ 

ગાુંધીનગય 
 નકર યલાના અભરાથે 

(૧) પ્રાચામડશ્રી જજલ્રા વળક્ષણ તારીભ બલન, 
     (ફનાવકાાંઠા, બાલનગય, ગાાંધીનગય, ખેડા, યાજકટ, સયુત, લડદયા) 
     આના કામડક્ષેત્ર  શઠેની તભાભ ણફન વયકાયી /સ્લશનબડયલૂડ પ્રાથશભક ફાર અધ્માન ભાંડદયને જાણ કયલા વારૂ. 
(૨) જજલ્રા વળક્ષણાવધકાયીશ્રી (ફનાવકાાંઠા, બાલનગય, ગાાંધીનગય, ખેડા, યાજકટ, સયુત, લડદયા) 
 

 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ. 
(૧)  અગ્ર વણચલશ્રી, શળક્ષણ શલબાગ, વણચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  શનમાભકશ્રી, જીવીઇઆયટી વેકટય -૧૨, ગાાંધીનગય 
(૩)  શનમાભકશ્રી, પ્રાથશભક શનમાભકની કચેયી, બ્રક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભશતેા બલન, ગાાંધીનગય 
 


