
યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ, ગજુયાત યાજ્મ, ગાાંધીનગય 
 ક્રભાાંક:યાફો/D.El.Ed./૨૦૧૯/૫૫૭૨-૫૭૩૬                                તાયીખ:૧૮/૦૩/૨૦૧૯  

“D.El.Ed. - I (પ્રથભ) & D.El.Ed. - II (દ્વિતીમ) યીક્ષા – ૨૦૧૯ સધુાયેલુાં જાશયેનામુાં” 
યાજ્મ યીક્ષા ફોડડ દ્વાયા ક્રભાાંક:યાફો/D.EL.ED./૨૦૧૮-૧૯/૪૬૩૨–૪૭૯૬, તા:૨૦/૧૨/૨૦૧૮ થી 

D.EL.ED. – 1 & D.EL.ED. – 2 યીક્ષા – ૨૦૧૯ ન ાં જાહયેનામ ાં ફહાય  ાડલાભાાં આલેર હત ાં.  
 બાયતીમ ચ  ાંટણી ાંચ દ્વાયા રોકસબાની ચ  ાંટણીની તાયીખો જાહયે કયલાભાાં આલરે છે. જે અન સાય 
ગ જયાત યાજ્મભાાં તાયીખ:૨3/૦૪/૨૦૧૯ નાાં યોજ ભતદાનન ાં આમોજન કયલાભાાં આલેર છે. ચ  ાંટણીની આ 
તાયીખ ડી.એર.એડ. યીક્ષાનાનાાં જાહયે કયેરા કામડક્રભભાાં આલતી હોમ આ યીક્ષાની તાયીખભાાં પેયપાય કયલો 
જરૂયી થતા, તા:૧૪/૦૩/૨૦૧૯ નાાં યોજ યીક્ષા સમભમતની ફેઠક ફોરાલી ફઠેકભાાં નલો કામડક્રભ (ટાઈભ 
ટેફર) નક્કી કયલાભાાં આવ્મો. જે અન સાય સદયહ  જાહયેનાભાથી પ્રમસદ્ધ થમરે કામડક્રભભાાં સ ધાયો કયી નીચ ે
દળાડલેર મલગતે નલો સ ધાયેર યીક્ષા કામડક્રભ (સભમત્રક) સાથેન ાં નવ ાં સ ધાયેર જાહયેનામ ાં ફહાય ાડલાભાાં 
આલે છે.  

રેખખત યીક્ષાનો સભમગાો (સ ધાયેર) : તા. ૨૯/૦૪/૨૦૧૯ થી તા. ૦૯/૦૫/૨૦૧૯ 

 ર્ી.એર.એર્. લાર્િક યીક્ષા એર્પ્રર – ભે ૨૦૧૯ નો કામડક્રભ  

 

યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ, ગાાંધીનગય 
ર્ી.એર.એર્.પ્રથભ લડ યીક્ષા: એર્પ્રર – ભે ૨૦૧૯  કામડક્રભ  

તાયીખ લાય વભમ 
ેય / 

કોડ નાંફય 
ર્લમ કોર્ ગણુ 

૨૯/૪/૧૯ વોભ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ 

૧(અ) ફાકોનો વલાાંગી ર્લકાવ અને પલૂડ પ્રાથર્ભક ર્ળક્ષણ  

૭૦ 

૧(ફ) અધ્મેતા અને મલૂમાાંકન  

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ 

૨(અ) કેલણી, વભાજ, અભ્માવક્રભ  અને અધ્મેતા  
૭૦ 

૨(ફ) બાયતીમ ર્ળક્ષણદળડન અને પ્રલતડભાન બાયતીમ વભાજ  

૦૧/૫/૧૯ બધુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૩ અભ્માવક્રભ અને લગડવ્મલશાય ૭૦ 

૦૨/૫/૧૯ ગરુુ ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ 

૪(અ) ગજુયાતીભાાં પ્રાર્લણ્મ (વજ્જજ્તા)  
૭૦ 

૪(ફ) અંગે્રજીભાાં પ્રાર્લણ્મ (વજ્જજ્તા)  

૦૩/૫/૧૯ શકુ્ર ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ 

૫(અ) # ગજુયાતી (HL) (ધો.૧થી૫)   

૭૦ 

૫(ફ) માડલયણ અભ્માવ  (ધો.૧થી૫)  

૦૪/૫/૧૯ ળર્ન ૧૪:૦૦ થી ૧૭:૦૦ ૬ ગણણત  (ધો.૧થી૫)  ૭૦ 

૦૬/૫/૧૯ વોભ ૧૪:૦૦ થી ૧૬:૦૦ ૭ 
ભાહશતી અને પ્રત્મામન તકર્નકી િાયા અધ્મમનનુાં 
વમદૃ્વિકયણ-૨ 

૫૦ 

૦૮/૫/૧૯ બધુ ૧૪:૦૦ થી ૧૬:૦૦ ૮ ફાકનુાં ળાયીહયક અને વાાંલેણગક સ્લાસ્્મ અને ર્ળક્ષણ-૨ ૫૦ 

૦૯/૫/૧૯ ગરુૂ ૧૦:૦૦ થી ૧૨:૦૦ ૯ વર્જનાત્ભક નાટકો, રણરતકરાઓ, ક્રાફ્ટ અને મલૂમાાંકન-૨ ૫૦ 



 

 

દયેક સાંસ્થાઓએ ઉયોક્ત નલા સ ધાયેર કામડક્રભ અંગનેી જાણ સાંફાંમધત ઉભેદલાયોને કયલાની યહળેે. 
તા:૨૦/૧૨/૨૦૧૮ થી ફહાય ાડરે આ યીક્ષાના જાહયેનાભાની અન્મ તભાભ મલગતો અને સ  ચનાઓ 
મથાલત યહળેે.  
  

            (ી.એ. જલ)ુ 
સ્થ: ગાાંધીનગય       અધ્મક્ષ 
તાયીખ:૧૮/૦૩/૨૦૧૯         યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ 
                                                                                                          ગાાંધીનગય 

 નકર યલાના અભરાથે 
(૧) પ્રાચામડશ્રી જજલરા ર્ળક્ષણ તારીભ બલન, (તભાભ) આના તાફા હઠેની તભાભ સયકાયી/ગ્રાન્ટેડ/સ્લમનબડય અધ્માન ભાંદદયને જાણ કયલા સારૂ. 
(૨) જજલરા ર્ળક્ષણાર્ધકાયીશ્રી (તભાભ) 
(૩) જનયર ભેનેજયશ્રી, ઇન્ડેક્ષ-ફી, ઉદ્યોગ બલન, ગાાંધીનગય 
(૪) ચીપ ોસ્ટ ભાસ્ટય જનયર, ગ જયાત યાજ્મ, અભદાલાદ 

 નકર વાદય યલાના જાણ વારૂ. 
(૧)  અગ્ર સખચલશ્રી, મળક્ષણ મલબાગ, સખચલારમ, ગાાંધીનગય. 
(૨)  મનમાભકશ્રી, જીસીઇઆયટી સેકટય -૧૨, ગાાંધીનગય 
(૩)  મનમાભકશ્રી, પ્રાથમભક મનમાભકની કચેયી, બ્રોક નાં:૧૨/૧, ડૉ.જીલયાજ ભહતેા બલન, ગાાંધીનગય 

યાજ્મ યીક્ષા ફોર્ડ, ગાાંધીનગય 
ર્ી.એર.એર્.દ્વિતીમ લડ યીક્ષા : એર્પ્રર – ભે ૨૦૧૯  કામડક્રભ 

તાયીખ લાય વભમ 
ેય/  

કોડ નાંફય 
ર્લમ કોડન ુાં નાભ ગણુ 

૨૯/૪/૧૯ વોભ ૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ 

૧(અ) ફોધ (જ્ઞાન) અધ્મમન અને વાભાજીક વાાંસ્કૃર્તક હયપે્રક્ષ્મ  

૭૦ 

૧(ફ) સ્લની વભજ તયપ અને ળૈક્ષણણક દ્રષ્ટટણફિંદુનો ર્લકાવ  

૩૦/૪/૧૯ ભાંગ ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ 

૨(અ) ળાા વાંસ્કરૃ્ત, નેતતૃ્લ અને હયલતડન  

૭૦ 

૨(ફ) લૈર્લધ્મ,જાર્ત અને વભાલેળી ર્ળક્ષણ  

૦૧/૫/૧૯ 
બધુ 

 

૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ 

૩(અ) # ગજુયાતી (HL) (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૩(ફ) અંગે્રજી (L L) (ધો.૬થી૮)  

૦૨/૫/૧૯ ગરુુ ૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ 

૪(અ) ગણણત (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૪(ફ) ર્લજ્ઞાન અને ટેક્નોરોજી (ધો.૬થી૮)  

 

૦૩/૫/૧૯ 

 

શકુ્ર 
૧૦:૦૦ થી  ૧૩:૦૦ 

૫(અ) વાભાજજક ર્લજ્ઞાન  (ધો.૬થી૮)  
૭૦ 

૫(ફ) હશન્દી-વાંસ્કૃત   (ધો.૬થી૮) ( દહન્દી ભાધ્મભ મસલામના ) * 

ગજુયાતી-વાંસ્કૃત  (ધો.૬થી૮) (હશન્દી ભાધ્મભ ભાટે) ** 

૦૪/૫/૧૯ ળર્ન ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૬ 
ભાહશતી અને પ્રત્મામન તકર્નકી િાયા અધ્મમનનુાં 
વમદૃ્વિકયણ-૨ 

૫૦ 

૦૬/૫/૧૯ વોભ ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૭ ફાકનુાં ળાયીહયક અને વાાંલેણગક સ્લાસ્્મ અને ર્ળક્ષણ-૨ ૫૦ 

૦૮/૫/૧૯ બધુ ૧૦:૦૦ થી  ૧૨:૦૦ ૮ વર્જનાત્ભકનાટકો, રણરતકરાઓ, ક્રાફ્ટ અને મલૂમાાંકન-૨ ૫૦ 


