
 

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર 

ક્રમ ાંક:ર પબો/DPSE/૨૦૨૨/ ૩૫૯૩-૩૬૨૨                                                                            ત :૨૬/૧૨/૨૦૨૨ 

“D.P.S.E. - પ્રથમ અને દ્વિતીય પરીક્ષ - ૨૦૨૩” 

શિક્ષણ શિભાગનાાં પત્ર ક્રમાાંક:જિભ/૧૨૧૭/શ િંગલ ફાઈલ/૭૯/ન તારીખ:૧૯/૧૨/૨૦૧૭ થી ડર્પ્લોમા ઈન પ્રી-સ્કુલ 
એજ્યકેુિન (D.P.S.E.) નાાં પ્રથમ અને દ્વિતીય િર્ડના અભ્યા ક્રમ અને મલુયાાંકન માળખાને િૈક્ષણણક િર્ડ:૨૦૧૭-૧૮ થી 
અજમાઈ ી ધોરણે લાગ ુકરી ત્યાર બાદ અંશતમ સ્િરૂપને અમલમાાં મકુિાની માંજુરી આપિામાાં આિેલ છે. 

જે અન ુાર િૈક્ષણણક િર્ડ:૨૦૨૨-૨૩ માાં ર્ી.પી.એ .ઈ  ાંસ્થાઓમાાં અભ્યા  કરતાાં શનયશમત પરીક્ષાથીઓ તેમજ આ 
અભ્યા ક્રમનાાં પનુરાિશતિત ઉમેદિારો માટેની બાહ્ય લેણખત પરીક્ષા આગામી એશપ્રલ – મે - ૨૦૨૩ માાં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, 
ગાાંધીનગર િારા યોજિામાાં આિિે.  

ડી.પી.એસ.ઈ.નો નવો અભ્ય સક્રમ ઓગષ્ટ ૨૦૧૭ થી અમલમ ાં આવેલ છે. NCTE નોર્મસસ મજુબ આ અભ્ય સક્રમમ ાં 
પ્રવેશ મેળવન ર ઉમેદવ રે પ્રવેશ મેળવ્ય  ત રીખથી ત્રણ વર્સમ ાં આ અભ્ય સક્રમ પણૂસ કરવ નો રહ ેછે. જે અનસુ ર વર્સ:૨૦૧૬ 
થી અને ત્ય ર પછીન  દર વરે્ ડી.પી.એસ.ઈ. પ્રથમ વર્સમ ાં પ્રવેશ મેળવેલ તમ મ વવદ્ય થીઓએ પ્રવેશ લીધ ની ત રીખ થી ત્રણ 
વર્સ સધુીમ ાં ડી.પી.એસ.ઈ. દ્વિતીય વર્સની પરીક્ષ  પ સ કરી અભ્ય સક્રમ પણૂસ કરવ નો રહશેે. આ અંગેની ત લીમ થીઓને જાણ 
કરવ ની જવ બદ રી સાંબવધત સાંસ્થ ઓની રહ ેછે.   

 

                   મગ્ર પરીક્ષાનો શિગતિાર કાયડક્રમ તથા સચૂનાઓ નીચે મજુબ છે. 
 

ક્રમ વવગત ત રીખ 

૧ જાહરેનામુાં પ્રશ દ્ધ કરિાનીની તારીખ  
૨૬/૧૨/૨૦૨૨ 

૨ રા.પ.બો. િારા જાહરેનામુાં E-mail થી  ાંબશધત ર્ાયેટ અને તમામ  ાંસ્થાનોને મોકલિાની તારીખ 

૩  ાંસ્થા િારા ઉમેદિારોનાાં આિેદનપત્ર ઓનલાઇન ભરિાનો  મયગાળો  
૨૯/૧૨/૨૦૨૨ થી 
૦૯/૦૧/૨૦૨૩ 

૪ પરીક્ષા ફી ઓનલાઈન ભરિાનો  મયગાળો 
૨૯/૧૨/૨૦૨૨ થી 
૧૦/૦૧/૨૦૨૩ 

૫ 
આચાયડશ્રીએ  ાંસ્થા િારા ભરાયેલા આિેદનપત્રોની હાર્ડકોપી રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડમાાં જમા 
કરાિિાનો  મયગાળો 

૨૩/૦૧/૨૦૨૩ 

૬  ાંસ્થાઓ િારા બોર્ડ પા ેથી  ીટનાંબર અને મલૂયાાંકન પત્રકો મેળિી લેિાની તારીખ  ૩૦/૦૧/૨૦૨૩ 

૭ તાલીમી  ાંસ્થા/કોલેજ કક્ષાએ લેિાતી તમામ બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષાનો  મયગાળો  
૨૦/૦૨/૨૦૨૩ થી 
૨૪/૦૨/૨૦૨૩ 

૮ 
દરેક ત લીમી સાંસ્થ ન  આચ યસશ્રીઓએ બાહ્ય પ્રાયોણગક પરીક્ષાના પરીક્ષકો િારા તૈયાર થયેલ 
ગણુપત્રકો (બાહ્ય પરીક્ષક+આંતરીક પરીક્ષક+એકાંદરી પત્રક)   ીલબાંધ કિ ડ ર જ્ય પરીક્ષ  
બોડસ, ગ ાંધીનગરમ ાં રૂબરૂ જમ  કરવ નો સમયગ ળો  

પરીક્ષા પણૂડ થયાનાાં 
બીજા ડદિ ે અથિા 
૨૭/૦૨/૨૦૨૩ 
સધુીમાાં 

૯ 
દરેક ત લીમી સાંસ્થ ઓએ  ાંસ્થા િારા લેિાતી  તમામ આંતડરક પરીક્ષાના ગણુપત્રકોનાાં 
 ીલબાંધ કિ ડ  સાંસ્થ એ ર જ્ય પરીક્ષ  બોડસ , ગ ાંધીનગરમ ાં જમ  કરવ નો સમયગ ળો  

૨૭/૦૩/૨૦૨૩ 

૧૦  ાંસ્થાઓએ ઓનલાઇન હોલ ટીકીટ ર્ાઉનલોર્ કરી ઉમેદિારોને આપિાનો કરિાનો  મયગાળો 
૧૦/૦૪/૨૦૨૩ થી 
૨૪/૦૪/૨૦૨૩ 

૧૧ લેણખત પરીક્ષા 
૨૪/૦૪/૨૦૨૩ થી 
૦૩/૦૫/૨૦૨૩ 

 
 



 

 પરીક્ષ ન ાં પ્રશ્નપત્રો : 
 તમામ પ્રશ્નપત્રો િણાડનાત્મક સ્િરૂપના રહિેે. 

 તમામ પ્રશ્નપત્રોના ઉત્તરો ઉત્તરિહીમાાં જ આપિાના રહિેે. 

 ઉમેદવ રની લ યક ત:- 
1) પ્રાથશમક શિક્ષણ શનયામકશ્રીની કચેરી િારા કેન્દ્રીકૃત પ્રિેિ પ્રડક્રયાથી NCTE માન્દ્યતા પ્રાપ્ત D.P.S.E.  ાંસ્થાઓમાાં પ્રિેિ 

મેળિેલ હોય અને અભ્યા  ચાલ ુહોય તેિા ઉમેદિારો. 

2) જે  ાંસ્થામાાં અભ્યા  કરતા હોય અને તે  ાંસ્થા િારા ઉમેદિારોની રજી. ફી અને તે  ાંસ્થાના  ાંલગ્નતા ફી રાજ્ય પરીક્ષા 

બોર્ડમાાં ચાલ ુિરે્ ભરિામાાં આિેલ હોય.   

3) NCTEનાાં નોર્મ ડ અને GCERT િારા શનયત થયેલ િર્ડ દરશમયાન શનયત િૈક્ષણણક કાયડ ડદિ  હાજર રહી અભ્યા ક્રમ પણૂડ 
કરેલો હોય તેિા જ ઉમેદિારો. 

4) સ્િશનભડર ર્ી.પી.એ .ઈ.  ાંસ્થામાાં મેનેજમેન્દ્ટ ક્િોટામાાં પ્રિેિ મેળિેલ તાલીમાથીઓની પ્રાથશમક શિક્ષણ શનયામકશ્રીની 
કચેરી િારા માંજૂર કરેલ યાદી  ાથે મોકલિાની રહિેે.  

 ઓનલ ઇન અરજી કરવ ની રીત:- 

 ઓનલાઈન અરજી કરિાની શિગતો આ  ાથે અલગ પડરશિષ્ટથી  ામેલ રાખેલ છે. 
 ફી ભરવ ની રીત: 

1. ઉમેદિાર/ ાંસ્થાએ ઓનલાઈન પેમેન્દ્ટ ગેટિે િારા ATM CARD(Debit/Credit card)/NET BANKING, UPI/WALLET થી પરીક્ષા 
ભરિાની રહિેે. 

2. જો એક જ વવધ થીની ઓનલાઈન ફી જમા કરાિિા માટે “Print Application/Challan” શિકલપ પ ાંદ કયાડ બાદ કન્દ્ફમેિન 
નાંબર અને જન્દ્મ તારીખની શિગતો ભરિી. ત્યાર બાદ “Online Payment” શિકલપ પ ાંદ કરિો. 

3. એક કરત  વધ ુ વવદ્ય વથિની ફી જમા કરાિિા માટે “Print Application/Challan” શિકલપ પ ાંદ કયાડ બાદ “Multiple 

Payment” શિકલપ પ ાંદ કરિો. ત્યાર બાદ એક પછી એક શિદ્યાથીના કન્દ્ફમેિન નાંબર એર્ કરિા  ાથે  ાથે શિદ્યાથીનુાં 
નામ પણ ચેક કરવુાં. ત્યાર બાદ “Submit” શિકલપ પ ાંદ કરિો.  

4. ત્યાર બાદ આપેલ શિકલપોમાાંથી Debit Card, Credit Card, Net Banking, UPI/WALLET યોગ્ય શિકલપ પ ાંદ કરિો અને 
આગળની શિગતો ભરિી.  

5. ફી જમા થયા બાદ આપની ફી જમા થઈ ગઈ હિે તો “Successful” ટ્રાન્દ્ઝેકિન દિાડિેલ e-receipt મળિે જેની શપ્રન્દ્ટ કાઢી 
લેિી.  

6. જો ફી જમા થયા બાદ “Successful” ટ્રાન્દ્ઝેકિન દિાડિેલ e-receipt ન નીકળે તો ઉમેદિારે ૨૪ કલાક બાદ પનુ: પ્રયત્ન 
કરી e-receipt ની શપ્રન્દ્ટ કાઢિાની રહિેે.  

7. બેંક ખાતામાાંથી ફીની રકમ કપાયાના ૨૪ કલાક બાદ પણ “Successful” ટ્રાન્દ્ઝેકિન દિાડિેલ e-receipt જનરેટ ન થઈ હોય 
તો તેિા ઉમેદિારોએ તાત્કાણલક જરૂરી શિગતો  ાથે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડને ઈ-મેઈલથી જાણ કરિાની રહિેે. 
(gseb21@gmail.com)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 પરીક્ષ  ફી : 
 રાજય પરીક્ષા બોર્ડ િારા નકકી થયેલ પરીક્ષા ફી નીચે મજુબ રહિેે. 

ર્ી.પી.એ .ઈ. પ્રથમ અને દ્વિતીય િર્ડનાાં શનયશમત ઉમેદિારની પરીક્ષા ફીની શિગત 
ક્રમ શિગત પ્રથમ િર્ડ દ્વિતીય િર્ડ 
૧ ઓનલાઇન આિેદનપત્ર ફી  ૨૫/- ૨૫/- 
૨ શનયશમત તાલીમાથીઓની પરીક્ષા ફી  ૨૫૦/- ૨૫૦/- 
૩ ગણુપત્રક ફી  ૫૦/- ૫૦/- 
૪ પ્રમાણપત્ર ફી  - ૫૦/- 
૫ માઇગે્રિન  ટીફીકેટ ફી  - ૫૦/- 

કુલ ફી ૩૨૫/- ૪૨૫/- 
ર્ી.પી.એ .ઈ. પ્રથમ અને દ્વિતીય િર્ડનાાં પનુરાિશતિત ઉમેદિારની પરીક્ષા ફીની શિગત 

૬ ઓનલાઇન આિેદનપત્ર ફી  ૨૫/- ૨૫/- 
૭ પનુરાિશતિત એક શિર્ય દીઠ  ૫૦/- ૫૦/- 
૮ ગણુપત્રક ફી  ૫૦/- ૫૦/- 

ર્ી.પી.એ .ઈ. પ્રથમ અને દ્વિતીય િર્ડનાાં શનયશમત / પનુરાિશતિત ઉમેદિારની રીચેડકિંગ ફીની શિગત 
૯ રીચેકીંગ ફી  એક શિર્ય દીઠ ૧૦૦/- ૧૦૦/- 

ર્ી.પી.એ .ઈ. પ્રથમ અને દ્વિતીય િર્ડનાાં શનયશમત / પનુરાિશતિત ઉમેદિારની સધુારા ફીની શિગત 

૧૦ 
ગણુપત્રક, પ્રમાણપત્ર, માઇગે્રિન  ટી પૈકી કોઇપણ પ્રમાણપત્રમાાં એક 
સધુારાદીઠ 

૧૦૦/- ૧૦૦/- 

 

 સાંસ્થ એ  રજૂ કરવ ન  જરૂરી આધ રો / પ્રમ ણપત્રો  વવગતો  :- 
1. ફ ઈલ નાંબર – ૧ મ ાં રજુ કરવ ન  આધ રો:-  

    (1.1) - નીચેના ફોમેટમાાં  ાંસ્થાનો ફોિડર્ીંગ લેટર. 
ક્રમ વવગત ભ ઈઓ મહહલ  કુલ 
૧ DPSE પ્રથમ િર્ડના શનયશમત તાલીમાથીઓની  ાંખ્યા     

૨ DPSE પ્રથમ િર્ડના પનુરાિશતિત ઉમેદિારોની  ાંખ્યા    

૩ DPSE દ્વિશતય િર્ડના શનયશમત તાલીમાથીઓની  ાંખ્યા    

૪ DPSE દ્વિશતય િર્ડના પનુરાિશતિત ઉમેદિારોની  ાંખ્યા    

કુલ    
 (1.2):  ાંસ્થાના ર્ી.પી.એ .ઈ ના શનયશમત અને પનુરાિશતિત ઉમેદિારોની િર્ડ િાર અલગ-અલગ યાદી ક્ષશત રડહત ધો-૧૨ 

       ની માકડિીટ પ્રમાણે જ (અટક+શિદ્યાથીનુાં નામ+શપતાનુાં નામ-ALPHABATICALLY ORDER મજુબ) અંગે્રજી કેશપટલ 

       અક્ષરમાાં “Times New Roman” ફોન્દ્ટમાાં હાર્ડ કોપી ફાઈલમાાં  ામેલ રાખિાના રહિેે.  
(1.3):  ાંસ્થાએ પોતાના લેટર પેર્ પર નીચેના ફોમેટમાાં  ાંસ્થાની  ાંલગ્નતા અને તાલીમાથીઓની રજી. ફી બોર્ડ ખાતે જમા 
       કરાિેલ છે તેની શિગતો  દિાડિત ુપત્રક :   
 

ફી કુલ  ાંખ્યા બેંક નુાં નામ તારીખ ટ્રાન્ન્દ્ઝ./ર્ી.ર્ી નાંબર ફીની રકમ કુલ રકમ 
રજીસ્ટે્રિન       
 ાંલગ્નતા -      
કુલ ફી       

 

 

 



 

2. ફ ઈલ નાંબર- ૨ મ ાં રજુ કરવ ન  આધ રો:-  
(2.1)  ાંસ્થાના આચાયડશ્રીના  હી-શ ક્કા કરેલ ઓનલાઇન ભરેલા અ લ આિેદનપત્ર. 
(2.2) આચાયડશ્રી િારા પ્રમાણણત કરેલી ધોરણ - ૧૨ ની માકડિીટની નકલ. 

       (2.૩) ર્ી.પી.એ .ઈ. પ્રથમ િર્ડના (તમામ પ્રયત્નોની) માકડિીટની નકલ (દ્વિતીય વર્સન  તમ મ ઉમેદવ રો મ ટે). 
       (2.4) ફી ભયાડની “Successful” ટ્રાન્દ્ઝેકિન દિાડિેલ e-receiptની આચાયડશ્રી િારા પ્રમાણણત કરેલી નકલ. 
       (2.5) પ્રા.શિ..શન.ની કચેરી િારા આપિામાાં આિેલ પ્રિેિપત્રની નકલ   
 

3. ઉપરોક્ત બાંને ફ ઈલો પર નીચે દશ સવેલ નમનુ ન ુપત્રક પેસ્ટ કરી મકુવ ન ુરહશેે. 

 

 

 

 

 

ડી.પી.એસ.ઈ. પરીક્ષ  – ૨૦૨૩ નુાં સમય પત્રક 

ર જ્ય પરીક્ષ  બોડસ, ગ ાંધીનગર 

ડી.પી.એસ.ઈ પ્રથમ વર્સ પરીક્ષ નો ક યસક્રમ એવપ્રલ – મે - ૨૦૨૩ 

કોર્ડ તારીખ િાર  મય શિર્યનુાં નામ ગણુ 

૧ ૨૪/૦૪/૨૦૨૩  ોમ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ભારતમાાં શિશ ુ ાંભાળ અને કેળિણી ૭૦ 

૨ ૨૫/૦૪/૨૦૨૩ માંગળ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાળક અને બાળ શિકા  ૭૦ 

૩ ૨૬/૦૪/૨૦૨૩ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાળ આરોગ્યિાસ્ત્ર અને પોર્ણ ૭૦ 

૪ ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ ગરુુ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ પિૂડપ્રાથશમક શિક્ષણનો અભ્યા ક્રમ : શ ધધાાંતો અન ેપ્રાથશમકતાઓ ૭૦ 

૫ ૨૮/૦૪/૨૦૨૩ શકુ્ર ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ગાણણશતક  ાંકલપનાનો શિકા  ૭૦ 

૬ ૨૯/૦૪/૨૦૨૩ િશન ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ ભાર્ા શિકા  ૭૦ 

૭ ૦૧/૦૫/૨૦૨૩  ોમ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ બાળકમાાં પયાડિરણીય  મજનો શિકા  ૭૦ 

૮ ૦૨/૦૫/૨૦૨૩ માંગળ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ પિૂડ પ્રાથશમક શિક્ષણની પધધશતઓ અને  ામગ્રી ૭૦ 

૯ ૦૩/૦૫/૨૦૨૩ બધુ ૧૦:૦૦ થી ૧૧:૩૦ સ્િશિકા  ૩૦ 
 
 
 
 

ક્રમ શિગત  

૧ કોલેજનો કોર્ અને નામ  

૨ કોલેજનુાં પરુૂ  રનામુાં   

૩ કોલેજ જજલલો  

૪ 
કોલેજ આચાયડશ્રીન ુ નામ  

આચાયડશ્રીનો મો.નાં  

 ાંસ્થાનો ટેલીફોન નાંબર    

૫ ર્ી.પી.એ .ઈ- પ્રથમ િર્ડ શનયશમત ઉમેદિારોની  ાંખ્યા   

૬ ર્ી.પી.એ .ઈ- પ્રથમ િર્ડ પનુરાિશતિત ઉમેદિારોની  ાંખ્યા   

૭ ર્ી.પી.એ .ઈ- દ્વિશતય િર્ડ શનયશમત ઉમેદિારોની  ાંખ્યા   

૮ ર્ી.પી.એ .ઈ- દ્વિશતય િર્ડ પનુરાિશતિત ઉમેદિારોની   ાંખ્યા  

૯ કુલ ઉમેદિારોની  ાંખ્યા  



 

 
 

ર જ્ય પરીક્ષ  બોડસ, ગ ાંધીનગર 

ડી.પી.એસ.ઈ દ્વિતીય વર્સ પરીક્ષ નો ક યસક્રમ એવપ્રલ – મે - ૨૦૨૩ 

કોર્ડ તારીખ િાર  મય શિર્યનુાં નામ ગણુ 

૧ ૨૪/૦૪/૨૦૨૩  ોમ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ જાશત, િૈશિધય અને  માિેિી શિક્ષણ  ૭૦ 

૨ ૨૫/૦૪/૨૦૨૩ માંગળ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ પિૂડ પ્રાથશમક શિક્ષણ: આયોજન અને વ્યસ્થાપન ૭૦ 

૩ ૨૬/૦૪/૨૦૨૩ બધુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ભાર્ા, ગણણત અને પયાડિરણનુાં  ાંકણલત શિક્ષણ ૭૦ 

૪ ૨૭/૦૪/૨૦૨૩ ગરુુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ િાલી અને  માજ શિક્ષણ ૭૦ 

૫ ૨૮/૦૪/૨૦૨૩ શકુ્ર ૧૪:૦૦ થી ૧૫:૩૦ સ્િ શિકા  ૩૦ 

 

 સાંસ્થ એ કરવ ની ક યસવ હી: 
1.  ાંસ્થાના શનયશમત/પનુરાિશતિત શિદ્યાથીઓને પરીક્ષાના આિેદનપત્રો ઓનલાઇન ભરાિીને જરૂરી ચકા ણી કરી  હી-શ ક્કા  
      ાથે પ્રમાણણત કરિાની  ાંપણૂડ જિાબદારી જે તે  ાંસ્થાના આચાયડશ્રીની રહિેે.  
2. શિદ્યાથીઓ/કોલેજોએ ઓનલાઈન  ભરેલા આિેદનપત્રો માાં કોઇ પણ પ્રકારની ક્ષશત હોય તો પરેૂપરૂી ચકા ણી કરી  ાંસ્થાના 
    આચાયડ િારા જ સધુારો કરાિિાની  ાંપણૂડ જિાબદારી જે તે  ાંસ્થાના આચાયડ ની રહિેે.   
3. આચાયડશ્રીએ પનુરાિશતિત શિદ્યાથીના મકુ્ક્તના શિર્યો ની પરેૂપરૂી ચકા ણી કરી આિેદનપત્ર ભરાિિાના રહિેે.  

4. ર્ી.પી.એ .ઈ શિદ્યાથીઓને િાશર્િકપાઠની બાહ્ય પરીક્ષા માટે  મય ર હાજર રાખિાના રહિેે.  

5. બોર્ડ  િારા ફાળિિામાાં આિેલ  ીટનાંબર મેળિી લેિા,તથા  ાંસ્થાના આચાયડશ્રી િારા મલૂયાાંકનપત્રકો પર  ીટનાંબર  ાથે   
    જરૂરી શિગતોની પતૂડતા કરિી.અને તેની ચકા ણી કયાડ બદલ  બાંશધત  ાંસ્થાના પરીક્ષાથીઓના મલૂયાાંકનપત્રકો પર 

    આચાયડશ્રી િારા ગણુાાંકન પહલેા  ાંસ્થાનો  શ ક્કો લગાિીને  હી કરી મોબાઇલ નાંબર લખિાનો રહિેે. 
6. ર્ી.પી.એ .ઈ પરીક્ષા પૈકી જે તે પરીક્ષાના ગેરહાજર રહલે પરીક્ષાથીની નોંધ જે તે આંતડરક પરીક્ષકશ્રી અને બાહ્ય 

પરીક્ષકશ્રીના તેમજ એંકન્દ્દરી મલૂયાાંકનપત્રક પર  ીટ નાંબર  ામે AB અને નીચે  ીટ નાંબરની નોધ “લાલ” િાહીથી 

 ાંસ્થાના આચાયડશ્રી િારા ગણુાાંકન પહલેા કરિાની રહિેે . 

7. સ્િશનભડર D.P.S.E.  ાંસ્થામાાં મેનેજમેન્દ્ટ ક્િોટામાાં પ્રિેિ મેળિેલ તાલીમાથીની પ્રાથશમક શિક્ષણ શનયામકશ્રીની કચેરી િારા 
માંજુર કરિામાાં આિેલ યાદી અચકુ મોકલિાની રહિેે 

 

 પ સીંગ ગણુ :- 
  ર્ી.પી.એ .ઈ નિા અભ્યા ક્રમના પરીક્ષાથીઓ માટે જ તમામ પરીક્ષા અને દરેક શિર્યમાાં પા ીંગ ગણુ ૫૦% તથા 
૫૦% કરતાાં િધારાના ટકા દીઠ એક ગણુ પરાંત ુિધમુાાં િધ ુ૧૫ ગણુ અને િધમુાાં િધ ુબે શિર્ય માાં જ આ કૃપા ગણુનો લાભ 
મળી  િકિે.  

 ગેરરીવત કેસ :-  

ગેરરીશત કે  િાળા તાલીમાથીઓએ તેમની  જા પણૂડ હોય તો  જાના હકુમની નકલ આિેદનપત્ર  ાથે જોર્િી. 
 અંધ – અપાંગ પરીક્ષ થીઓ બ બત:  

 અંધ - અપાંગ પરીક્ષાથીઓને ૨૦ શમશનટ િધ ુ મય આપિાનો રહિેે. 
 લહહય   (Writer) : 

1. લડહયાની માંજુરી માટે ઉમેદિારે પરીક્ષા િરૂ થિાના ૨ ડદિ  પહલેા  ાંબશધત જજલલા શિક્ષાણાશધકારીશ્રીની 
માંજૂરી મેળિી લેિાની રહિેે.  

2. લડહયાની માંજૂરી માટે ઉમેદિારે આચાયડશ્રી મારફતે શ િીલ  ર્જનના અપાંગતાના પ્રમાણપત્ર  ાથે  ાંબશધત  
જજલલા શિક્ષણાશધકારીશ્રીને દરખાસ્ત કરિાની રહિેે.  





 

ડી.પી.એસ.ઈ. અભ્યાસક્રમના તાલીમાર્થીઓના આવેદનપત્રો ઓનલાઈન ભરવા માટેની પદ્ધતત દર્ાાવત  ું પરરતર્ષ્ટ 

 

 ઓનલાઇન અરજી કરવાની રીત :- 
 આ જાહરેાતના સદંર્ભમા ં રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ભ દ્વારા ઓનલાઇન જ અરજી સ્વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર           
તા.૨૯/૧૨/૨૦૨૨ ર્થી તા:૦૯/૦૧/૨૦૨૩ દરમમયાન www.sebexam.org પર અરજીપત્રક ર્રી શકાશે. ઉમેદવારે અરજી કરવા 
માટે નીચે મજુબના સ્ટેપ્સ અનસુરવાના રહશેે. અરજીપત્રક Confirm કયાભ પછી જ અરજી માન્ય ગણાશે. 
 સમગ્ર ફોમભ અંગે્રજીમા ંર્રવાનુ ંરહશેે. 

 સૌ પ્રથમ www.sebexam.org પર જવુ.ં 

 Apply online ઉપર Click કરવુ.ં 

 “D.P.S.E. - I, D.P.S.E – II પરીક્ષા-૨૦૨૩” સામે Apply Online પર Click કરવુ.ં 

 ત્યારબાદ જે પરીક્ષાનુ ંઆવેદનપત્ર ર્રવાનુ ંહોય (D.P.S.E.–I કે D.P.S.E.– II તેના પર Apply Now પર Click  કરવુ.ં 

 DSPE – II ના મવદ્યાથીઓએ વર્ભ - ૨૦૨૨ નો D.P.S.E.- I નો બેઠક નબંર એર્ કરવાથી આપનુ ંફોમભ આપો આપ સ્ક્સ્િન પર 

દેખાશે જેને ચકાસીને આગળની મવગતો ર્રવી.  

 Apply Now પર Click કરવાથી Application Form દેખાશે. Application Form મા ંસૌપ્રથમ માગવામા ંઆવેલ તમામ માહહતી 

ર્રવાની રહશેે. 

 Application Form માું * તનર્ાની વાળી મારિતી ફરજીયાત ભરવાની રિરેે્. 

 આવેદનપત્ર ઉમેદવારે ચોકસાઈપવૂાક ભરવાન ું રિરેે્. ઉમેદવારન ું નામ, અટક, જન્મતારીખ, જાતત, પરીક્ષાના તવષયો કે 

અન્ય કોઇપણ બાબતે પાછળર્થી રાજ્ય પરીક્ષા બોડા તરફર્થી કોઇપણ સ ધારો કરી આપવામાું આવરે્ નિી, જેની ખાસ નોંધ 

લેવી. 

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

સાચવીને રાખવાનો રહશેે. 

 હવે પેજના ઉપરના ર્ાગમા ં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 મા ં(10 Kb) સાઇઝથી વધારે નહીં 

તે રીતે Computer મા ંહોવા જોઇએ. Browse Button પર Click કરો. હવે Choose File ના સ્િીનમાથંી જે ફાઇલમા ંJPG format 

મા ંતમારો Photo store થયેલ છે તે ફાઇલને Select કરો. અને Open Button  ને Click કરો. હવે Browse Button ની બાજુમા ં

upload Button પર Click કરો, હવે બાજુમા ંતમારો Photo દેખાશે. હવે આજ રીતે Signature પણ upload કરવાની રહશેે. 

 જો અહહ અરજીમા ં સધુારો કરવાનો જણાય તો Edit Application ઉપર Click કરીને સધુારો કરી લેવો. હવે Confirm 

Application પર Click કરો. અહીં તમારો Application Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. ત્યારબાદ 

Submit પર Click કરો.  

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


 

 એકવાર અરજી Confirm કયાભ પહલેા ંકોઇ પણ પ્રકારનો સધુારો અરજીમા ંકરી શકાશે. પરંત ુઅરજી Confirm થઇ ગયા બાદ 

અરજીમા ંકોઇપણ જાતનો સધુારો કરી શકાશે નહી. 

 જો અરજી સધુારવાની જરૂર ન જણાય તો જ Confirm પર Click કરવુ.ં Confirm પર Click કરવાથી ઉમેદવારની અરજીનો 

Online સ્વીકાર થશે તથા તે બાદ જ માન્ય ગણાશે. 

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

રહશેે. 

 હવે Print Application પર Click કરવુ.ં અહીં તમારો Confirmation Number Type કરો અને તમારી Birth Date Type કરો. 

ત્યારબાદ Submit પર Click કરો. 

 આથી તમારી અરજીપત્રકની મપ્રન્ટ કાઢી  લેવી. ત્યારબાદ તા:૨૯/૧૨/૨૦૨૨ થી ૧૦/૦૧/૨૦૨૩ સધુીમા ંઓનલાઈન ફી ર્રી 

“Successful” ટ્રાન્ઝેકશન દશાભવેલ e-receipt ની મપ્રન્ટ કાઢી લેવાની રહશેે.   

 હવે અરજી પત્રકની  મપ્રન્ટ પર પરીક્ષાથીએ ર્રેલી તમામ મવગતો ખરેખર સાચી છે. તેની ખાતરી કરી પરીક્ષાથીની સહી 

લેવી તથા પ્રમાણણત કયાભ બદલ સસં્થાના પ્રાચાયભશ્રી/આચાયભશ્રીએ સહી મસક્કા કરવાના રહશેે.  

 
 


