
ક્રભાાંકઃયાફો/ડીએરએડ/પયૂક યીક્ષા/ય૦૧૬/૧૧૬ય-૧૪૦૧   યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ 
વેક્ટય-ય૧, ગાાંધીનગય 
તા.૩૦/૦૬/૨૦૧૬ 

પ્રતત, 
(૧) પ્રાચામડશ્રી, 

જજલ્રા તળક્ષણ અને તારીભ બલન - તભાભ, 
(ય) આચામડશ્રી, 
 વયકાયી/ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ અધ્માન ભાંદદય - તભાભ 
 

વિષયઃ- ડી.એ.એડ.૧ (ન્ય ુ કોષષ) ની એવિ-ર૦૧૬ માાં ેિાયે િાવષિક ેખીત પરીક્ષામાાં  
         નાપાસ થયેા કે ગેરહાજર રહેા ઉમેદિારોને પરીક્ષાની એક િધ ુતક આપિા પરૂક  

 પરીક્ષા બાબત. 
વાંદબડઃ- યીક્ષા તવતભતની તાઃય૪/૦૬/૨૦૧૬ ની ફેઠક ની કામલાડશી નોંધ. 

 
 જમ બાયત વાથ જણાલલાન ાં કે, ગત એતપ્રર-ય૦૧૬ ભાાં યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ડી.એર.એડ. ની 
યીક્ષા રેલાભાાં આલી શતી. એન.વી.ટી.ઇ. નલી દદલ્શી દ્વાયા તા.૨૮/૧૧/૨૦૧૪ નાાં નોટીપીકેળનથી 
ડી.એર.એડ. અભ્માવક્રભનાાં નોર્મવડ અને સ્ટાન્ડડડવ નક્કી કયલાભાાં આલેર છે. જે અન વાય આ અભ્માવક્રભ ફ ે
લડનો તનમત થમેર છે. આ અભ્માવક્રભભાાં પ્રલેળ ભેલનાય તલદ્યાથીને ત્રણ લડભાાં અભ્માવક્રભ પણૂડ કયલાની 
છૂટ આલાભાાં આલેર છે. 
 ગ જયાત યાજ્મભાાં જૂન-૨૦૧૫ થી આ નલો અભ્માવક્રભ અભરભાાં આલેર છે. જેથી જૂન/જ રાઇ-૨૦૧૫ 
ભાાં આ અભ્માવક્રભભાાં પ્રલળે ભેલનાય ઉભેદલાયોને એન.વી.ટી.ઇ. ની જોગલાઇઓને અને ધોયણો રાગ  ડે 
જેથી ગત લાતિક યીક્ષાભાાં ડી.એર.અડ.-૧ (ન્ય  કોડ) ભાાં જે ઉભેદલાયો નાાવ થમેરા કે ગેયશાજયીને કાયણ ે
નાાવ થમેરા છે તેલા ઉભેદલાયો ત્રણ લડભાાં આ અભ્માવક્રભ પણૂડ કયી ળકે તે ભાટે જરૂયી તનણડમ કયલા અંગ ે
તા.૨૪/૦૬/૨૦૧૬ નાાં યોજ યીક્ષા વતભતતની એક ખાવ ફેઠક ફોરાલલાભાાં આલરે. 
 યીક્ષા વતભતતની આ ફેઠકભાાં આ ફાફતે તલસ્તતૃ ચચાડ કયલાભાાં આલેર અને વતભતતએ ડી.એર.એડ.-૧ 
(ન્ય  કોડ) નાાં એતપ્રર-૨૦૧૬ નાાં રખેીત લાતિક યીક્ષાભાાં નોંધામેરા ઉભેદલાયો ૈકી રેખીત કવોટીભાાં નાાવ 
થમેરા કે ગેયશાજય યશરેા ઉભેદલાયોની પયૂક યીક્ષા રલેા તનણડમ કયેર છે. જે અન વાય નીચે મ જફની કામડલાશી 
કયલા જણાલલાભાાં આલે છે. 
(૧) આ વાથે વાભેર યાખરે ''પયૂક યીક્ષા અંગેની અગત્મની સચૂનાઓ'' ધ્માને રઇ તે અન વાય કામડલાશી 

કયલાની યશળેે. આ સચૂનાઓ કોરેજના નોટીવ ફોડડ ય મકૂલાની યશળેે. 
(ય) ગત લડ એતપ્રર-૨૦૧૬ ભાાં રેલામેર ડી.એર.એડ.-૧ (ન્ય  કોડ) ની રેખીત લાતિક યીક્ષાભાાં 

નોંધામેરા અને તે ૈકીના કોઇ તલમ/તલમો (કોડ) ભાાં નાાવ થમેરા કે ગેયશાજય યશરેા ઉભેદલાયો 
જ તે તલમ/તલમો (કોડ) ની પયૂક યીક્ષા આી ળકળે. જે તલમ/તલમો (કોડ) ભાાં ાવ થમેર છે 
તેની પયૂક યીક્ષા આી ળકળે નદશિં. 

(૩) ડી.એર.એડ.-૧ (ન્ય  કોડ) ન ાં યીણાભ યાજ્મ યીક્ષા ફોડડની લેફવાઇટ (www.sebexam.org) ય 
મ કલાભાાં આલેર છે. જેભાાંથી આની કોરજેનો ડટેા ડાઉનરોડ કયી તપ્રન્ટ કાઢીને તે અન વાય જે 
યીક્ષાથી કોઇ તલમ/તલમો (કોડ) ભાાં નાાવ કે ગેયશાજય (લાતિક રેખીત યીક્ષા) ભાાં શોમ તે 
ઉભેદલાયોને આ પયૂક યીક્ષાની જાણ કયલાની યશળેે.  



(૪) આલા ઉભેદલાયોના તનમત નમનૂાભાાં આલેદનત્રો કોરેજ ખાતે તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૬ થી 
તા.૦૫/૦૭/૨૦૧૬ દયતભમાન સ્લીકાયલાના યશળેે. 

(૫) આ આલેદનત્રોની તલગતોભાાં ખાવ કયીને ઉભેદલાયનો વીટ નાંફય/પોટો તથા જે તલમભાાં પયૂક 
યીક્ષાભાાં આલા ભાટે આલેદત્ર બયેર છે તે મોગ્મ છે કે કેભ તેની ખાવ ચકાવણી કયલાની યશળેે. 

(૬) ઉભેદલાયો ાવેથી તલમ દીઠ રૂ.૧૦૦/- રેખ ેયીક્ષા પી યોકડથેી સ્લીકાયલાની યશળેે. 
(૭) ઉભેદલાયો ાવેથી એકતત્રત થમેર ક ર યકભનો એક જ ડ્રાફ્ટ-''વચચલ, યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ-ગાાંધીનગય'' 

નાાં નાભનો કઢાલીને આ વાથે વાભેર યાખી ત્રક-એ મ જફની તલગત વાથે પાઇર વાથે આ કચેયીને 
તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬ ના યોજ રૂફરૂભાાં જભા કયલાની યશળેે. 

(૮) ઉભેદલાયોના આલેદનત્રો ગત લાતિક યીક્ષાનાાં વીટ નાંફયના ચડતા ક્રભભાાં ગોઠલીને વીયીમર ક્રભ 
નાંફય આીને પાઇર તૈમાય કયી આ વાથે વાભેર યાખેર ત્રક-ફી મ જફની તલગતે એકવેર વીટભાાં 
ત્રક તૈમાય કયી આ ત્રની નકર વાથે આલેદનત્રોની પાઇર તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬ નાાં યોજ રૂફરૂભાાં 
જભા કયાલલાની યશળેે. 

(૯) આ એકવેર વીટભાાં અંગ્રજેી આંકડાભાાં જ તલગતો બયલાની યશળેે અન્મથા સ્લીકાયલાભાાં આલળે નશી 
તથા આ એકવેર વીટની PDF પોયભેટ કમાડ લગય ભાત્ર એકવેર પાઇર જ ફનાલલાની યશળેે. અને તે 
ઇ-ભેઇરથી ફોડડને ભોકરી આલાની યશળેે. આ ઇ-ભેઇર તા.૦૬/૦૭/૨૦૧૬ નાાં યોજ અચકૂ ભોકરી 
આલાનો યશળેે. 

(૧૦) જે કોરેજે ઇ-ભેઇરથી ભાદશતી નદશિં ભોકરી શોમ તેની ભાદશતી સ્લીકાયલાભાાં આલળે નદશિં. 
(૧૧) આ પયૂક યીક્ષાન ાં વભમત્રક ફોડડની લેફવાઇટ ય તા.૧૧/૦૭/૨૦૧૬ નાાં યોજ મ કલાભાાં આલળે. 
(૧૨) આ પયૂક યીક્ષા તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ થી ળરૂ થળે. 
(૧૩) દયયોજ ફે ેયો મ જફ વભમત્રક ગોઠલલાભાાં આલળે. 
(૧૪) આ યીક્ષાભાાં ઉસ્સ્થત થનાય ઉભેદલાયોની શોર ટીકીટ તા.૨૫/૦૭/૨૦૧૬ નાાં યોજ ફોડડની કચેયી 

ખાતેથી રૂફરૂ આલીને ભેલી રેલાની યશળેે. આ શોર ટીકીટભાાં ઉભેદલાયોના તલમોની તેભજ તભાભ 
તલગતોની ચકાવણી કયલાની યશળેે અને આ શોર ટીકીટ ઉભેદલાયોને વદશ/તવક્કા કયી ઉભેદલાયોને 
વભમવય શોંચી કયલાની યશળેે. 

      
(ડી.આર.સરડવા) 

સચિવ 
રાજ્ય રીક્ષા બોડડ 

ગાાંધીનગર 
નક જાણ અથે રિાનાઃ- 
(૧) તનમાભકશ્રી, જી.વી.ઇ.આય.ટી., ગાાંધીનગય 
(ય) અધ્મક્ષશ્રી, યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ, ગાાંધીનગય 
 
નક કાયષિાહી અથે રિાનાઃ- 
- ડી.એર.એડ. ળાખા (આ કચેયી) 
 

 
 


